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1

Lektionens mål, förlopp
och förberedelser

Målet med Rusfenomenet-lektionen är att fördjupa
studerandes hälsokunskaper i fråga om användning av
rusmedel och få dem att fundera på användningen av
rusmedel särskilt ur socialt, kulturellt och samhälleligt
perspektiv.
Lektionen består av två delar. I dess första del diskuterar gruppledaren och de studerande förändringar
som skett i finländarnas användning av rusmedel från
1900-talets början till 2010-talet. Med hjälp av en tidslinje går gruppledaren igenom förändringar i det finska
samhället och den finska kulturen samt berättar mer
om deras samband till användning av rusmedel.
Lektionens första del har tre syften. För det första
introducerar och konkretiserar den sociala, kulturella
och samhälleliga aspekter av användning av rusmedel.
Därtill hjälper den de studerande att förstå varför man
reglerar användningen av rusmedel och vilka samhälleliga förändringar som skett i användningen av rusmedel. Det tredje syftet är pedagogiskt. Överblicken ger
gruppledaren positiv auktoritet i rusmedelsfrågor.

När du introducerar temat
sakkunnigt lyssnar de studerande
på dig och litar på dig.
4
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Under lektionens andra del får de studerande först
fundera självständigt eller parvis på sin egen bild av
rusmedel med hjälp av en associationskarta. Uppgiften motiverar de studerande att granska sin egen
attityd och ta upp den för gemensam behandling
i gruppen. Därefter ger gruppledaren stoff för ett
gruppsamtal genom att kort presentera Utbildarens
associationskarta, som närmar sig användningen av
rusmedel ur olika perspektiv. I slutet av lektionen
presenterar de studerande sina associationskartor
genom gemensam diskussion. De studerandes tankar placeras på gruppledarens karta, vilket resulterar
i gruppens gemensamma associationskarta.
Gruppledaren har en aktiv och viktig roll under Rusfenomenet-lektionen. Gruppledaren skapar en trygg
och diskussionsvänlig atmosfär för studerandegruppen. Samtidigt leder hen som vuxen den gemensamma diskussionen.
Lektionen går framåt med hjälp av en Prezi-presentation. Presentationen finns på adressen ehyt.fi/sv/
andra-stadiet. I denna handbok beskrivs Prezi-presentationens delar steg för steg.
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Rusfenomenet-lektionens struktur (75–90 min)
Lektionens inledning (2–3 min)
Förändringar i samhället och användning
av rusmedel (30–40 min)
Den studerandes associationskarta:
uppfattningar om användning av rusmedel (10 min)
Utbildarens associationskarta:
stoff för gruppdiskussion (5 min)
Gruppens gemensamma associationskarta (25–40 min)
Lektionens avslutning (2–3 min)

För Rusfenomenet-lektionen behövs
dator, videoprojektor och filmduk
Rusfenomenet-presentation (Prezi)
blädder- eller tuschtavla
papper och penna för alla elever

Före lektionen
Ta färdigt fram Rusfenomenet-presentationen
och se till att tekniken fungerar.
Reservera pennor och papper för alla deltagare.
Se till att det finns en blädder- eller tuschtavla 		
samt tuscher i rummet.
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Lektionens första del

Lektionens inledning
tid: 2–3 min
Hälsa på de studerande och uppmärksamma var
och en. Presentera dig själv och berätta kort vad
som kommer att ske under lektionen.

Förändringar i samhället och
användning av rusmedel
tid: 30–40 min
Presentera alkoholstatistik för de studerande.
Berätta därefter att ni till följande kommer att
granska hur förändringar i samhället påverkat
konsumtionen av alkohol och andra rusmedel
under olika tidsperioder i Finland.
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Alkoholstatistik
Diagrammet visar Finlands alkoholkonsumtion under drygt
hundra år. Alkoholkonsumtionens mängd anges som totalkonsumtion. Det innebär att all alkohol som säljs i Finland
(registrerad konsumtion) slås ihop med andelen resandeinförsel av alkohol (oregistrerad konsumtion)*. Denna mängd
omvandlas till ren alkohol, som divideras med antalet finländare. Därmed fås ett medelvärde som anger en enskild
finländares andel.

Förändringar i samhället och användning av rusmedel
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Tio liter ren alkohol i året innebär ungefär 1 flaska starksprit
eller 12 burkar öl i veckan per vecka, per varje finländare.
Alla dricker emellertid inte lika mycket, utan det finns många olika typer av alkoholkonsumtion. Det finns plats för allt
från måttliga användare och storkonsumenter till helnykterister och människor som konsumerar ytterst små mängder.
* Innan år 1959 finns endast registrerad konsumtion (alkohol
såld i Finland) och inte total konsumtion med i statistiken.
Källa: Institutet för hälsa och välfärd.

Alkoholkonsumtion i 100-procentig alkohol per invånare
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NYKTERHETSRÖRELSEN OCH
ALKOHOLFÖRBUDSLAGEN 1919

Många söp hejdlöst på lönnkrogar,
bakom hörnet eller i skogsdungar.

I början av 1900-talet drack finländarna två liter ren alkohol
per invånare, vilket var minst i hela Europa.
Den låga alkoholkonsumtionen berodde på nykterhetsrörelsen som var på modet på den tiden. Nykterhetsrörelsens
idé var att man i livet ska fokusera på vardagen, jobbet och
familjen och inte supa bort sina pengar eller sin hälsa.

10
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Nykterhetsrörelsen påverkade samhällsklimatet till
den grad att riksdagen år 1919 stiftade en lag som
helt förbjöd användningen av alkohol. Denna lag
kallades förbudslagen.
Förbudslagen orsakade mer problem än den löste.
Det har uppskattats att finländarnas alkoholkonsumtion hölls på nästan samma nivå trots förbudslagen. Det var omöjligt att kontrollera tillverkning och
försäljning av alkoholdrycker. Många söp hejdlöst på
lönnkrogar, bakom hörnet eller i skogsdungar.
Förbudslagen ökade även brottsligheten. Hembränt
smugglades med båtar från utlandet och fördes
vidare till inlandet. Smugglarna håvade in pengar och
skaffade vapen och bilar. I båtarna monterades rentav flygplansmotorer. Polisen rörde sig fortfarande
ofta till häst och lyckades inte få pli på smugglarna.
Många människor skadades och dog i sammanstötningarna.
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MODE ATT RÖKA I BÖRJAN AV 1900-TALET

Reklamens
rökande kvinna
var en modig,
exotisk skönhet.

Förbudslagen gällde inga andra rusmedel utöver alkohol
och bland annat rökning var tillåten. Cigaretter blev på
modet i Finland mot slutet av 1800-talet, med andra ord
samtidigt som man började göra tobaksreklam.
I början var rökning av cigaretter en trend för fint folk
i stan och förknippat med ett aningen lastfyllt leverne.
När cigarettpriserna sänktes de första åren av 1900talet och det blev lättare att få tag på dem började även
vanliga arbetare röka cigaretter. Det har uppskattats att
finländarna på den tiden rökte mest fabrikstillverkade
cigaretter i hela världen i relation till befolkningsantalet.
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VISSTE NI?
I Finland fanns även tobaksindustri. Den första finska
cigaretten tillverkades på Rettigs fabrik i Åbo år 1856 och
i slutet av århundradet tog en mer omfattande cigarettproduktion fart. I början av 1900-talet var Strengbergs
tobaksfabrik i Jakobstad Nordens största cigarettfabrik,
med som mest 1 600 anställda.

Man började rikta cigarettreklam till finländska
kvinnor redan innan första världskriget. Reklamens
rökande kvinna var en modig, exotisk skönhet.
Marknadsförarna hade rätt tajming, då det samtidigt
pågick en bredare samhällsdiskussion om kvinnors
rätt att bära byxdress och klippa håret kort. Rökning
symboliserade delvis kvinnans frigörelse.
Ändå var en rökande kvinna ännu på 1920-talet en
ovanlig syn, särskilt på landsbygden. Rökande kvinnor ansågs ofta vara moraliskt lösaktiga. I Helsingfors höll rökningskulturen emellertid redan på att
förändras och medelklassflickorna började se rökning som något fint. Så småningom fick man även se
rökande kvinnliga filmstjärnor på vita duken.
I början av århundradet började man för första gången prata om rökningens hälsoskador, men det togs
inte på särskilt stort allvar.
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LAGEN OM ALKOHOLDRYCKER 1932
OCH FÖRSTA ALKO

Alkoholförsäljningen
reglerades länge mycket
hårdare än i dag.

Under 1930-talet ville staten få ordning och reda på förbudstidens sprithandel. Genom en folkomröstning år 1932
beslutade man att häva förbudslagen. Under samma tid
stiftade man en ny lag om alkoholdrycker och grundade
Alko. Det var enda stället där man fick sälja alkohol. Alko
fick också som enda instans tillstånd att tillverka alkoholdrycker. Alko är ett statsägt bolag, vilket innebar att
försäljningsintäkterna från alkoholdrycker gick till statens
kassa i stället för till spritbrottslingarna.
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VISSTE NI?
De första 48 Alko-butikerna öppnades den 5 april
1932 klockan 10.Tidpunkten kallas för suputens tal,
5-4-3-2-1-0. För att butikerna inte skulle ge en för
behaglig bild av drickandet, som ansågs lastbart,
gjordes de med flit avskalade och motbjudande.
Flaskorna såldes bakom disk, kunden berättade vad
hen ville ha och försäljaren hämtade varorna från
bakhyllan. För att flaskorna inte skulle locka till
drickande förvarade man dem utom synhåll.

Alkoholförsäljningen reglerades länge mycket
hårdare än i dag. På 1940-talet tog Alko-butikerna i bruk ett kontrollsystem över köpare, där man
övervakade kundernas inköp och bokförde dem i
kundens egna spritkort.
Dessutom ingick särskilda granskare i butikernas
personal som följde kundernas inköp. Man kunde
råka ut för ett samtal med granskaren ifall man till
exempel under en kort tid köpte massor av starksprit. Vissa kunder kunde till och med utfärdas
försäljningsförbud.

15
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UNDER KRIGSTIDEN ÖKAR
ANVÄNDNINGEN AV DROGER

I praktiken hade varje
soldat en tablett för
varje dag.
I skiftet av 1930- och 40-talet låg Finland i krig och under
den tiden dracks det inte mycket. Männen var på fronten
och kvinnorna skötte hemmen.
Däremot ökade användningen av tobak och narkotika.
Under krigstiden skickades över hälften av Finlands tobaksproduktion till fronten. Detta ledde till att över två tredjedelar av de finska männen rökte efter krigen.
Heroin användes allmänt som smärtlindring och som
hostmedicin, då det var billigt och effektivt. Missbruk enligt
dagens definition erkände man knappt. I Finland var heroinmissbruk vanligast under krigsåren och direkt efter krigen.

16
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Enbart under fortsättningskriget använde finska soldater
ca 250 miljoner heroin- och morfintabletter. I praktiken
hade varje soldat en tablett för varje dag. I många länder
i Europa förbjöd man i likhet med Finland heroin först
efter andra världskriget.
Efter kriget kom tiden för återuppbyggnad. Detta innebar att Finland måste byggas upp på nytt.
När männen återvände från fronten uppstod en liten topp
i alkoholkonsumtionen. Det var inte enkelt att återgå till
ett vanligt liv efter det långa och omskakande kriget, och
därför bedövade många sitt dåliga mående med alkohol.
Användningen av narkotika under krigstiden visade sig
efter kriget som abstinensbesvär och psykiska störningar.
Efter kriget hände det mycket i hemmen. Åren 1945–
1948 föddes väldigt många barn, som numera kallas de
stora åldersgrupperna. I dag är de i sjuttioårsåldern och
av en generation som nyss gått i pension.

VISSTE DU?
Utanför Europa kände man redan till heroinets skadeverkningar. FN gav under flera omgångar anmärkningar till
Finland om riklig användning av heroin. Även till exempel
Italien, Sverige och England fick tillsägelser, trots att dessa
länder sammanlagt använde mindre heroin än i Finland.
Under kriget användes även Pervitin, eller metamfetamin.
Pervitin fungerar på samma sätt som adrenalin: det piggar
upp, minskar sömnbehovet samt lindrar smärta, hunger och
törst. Det var som en återhämtningssemester i form av ett
litet piller. Under kriget i Finland användes Pervitin först och
främst av fjärrpatrullmän och flygare. Under Sovjetunionens
storoffensiv delade man även ut Pervitin till fotsoldaterna.
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1960-TALETS FÖRÄNDRINGAR

Då de stora åldersgrupperna nådde
arbetsför ålder fanns det inte längre
jobb på landsbygden. Man var tvungen
att söka jobb på annat håll.

1960-talet var de stora förändringarnas tid, även i
fråga om finländarnas drickande. Det finns många skäl
till att drickandet ökade. Till de största hörde strukturförändringen, att kvinnors drickande ökade och att
alkohollagstiftningen förmildrades.

18
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Samhällets strukturförändring gick ut på att många
finländare flyttade från landsbygden till staden.
I skiftet mellan 1950- och 60-talet bodde fortfarande
majoriteten av finländarna på landsbygden. När jordbruket utvecklades och blev maskinellt, behövde man
inte längre lika mycket arbetskraft som tidigare. Då
de stora åldersgrupperna nådde arbetsför ålder fanns
det inte längre jobb på lands-bygden. Man var tvungen
att söka jobb på annat håll. Därför flyttade massor av
finländare från landsbygden till städernas förorter och
började arbeta på fabriker, byggen, sjukhus, butiker
och kontor.
Livet för människor som flyttade till städerna förändrades plötsligt till något helt annat. Den nya situationen förde med sig friheter, men många blev även ensamma. I städerna hade människor inte längre trygghet
och stöd av en tät gemenskap, familj, släkt och grannar.
Många bedövade sina känslor av ensamhet med hjälp
av alkohol och fick mod att bekanta sig med nya människor genom att dricka.
En annan sak som bidrog till ökningen av alkoholkonsumtionen, var en betydande ökning av kvinnors drickande. Innan 1960-talet använde kvinnor knappt någon
alkohol, och drickande kvinnor fördömdes. Kvinnor fick
till exempel inte gå på bar utan manligt sällskap. På
60-talet började emellertid attityderna förändras,
och kvinnors drickande blev mer accepterat.

19
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NYA ALKOHOLLAGEN 1969:
MELLANÖL SÄLJS I LIVSMEDELSAFFÄRERNA

Alkoholkonsumtionen
började öka betydligt
till följd av den nya
alkohollagen.

Den tredje faktorn som påverkade ökningen av alkoholkonsumtionen var den nya alkohollagen år 1969.
Den hämtade bland annat mellanöl till mjölkbutikerna.

20
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Bakgrunden till ändringen av alkohollagen var
friheten som blev på modet på 1960-talet. Världen
hade upplevt många krig och den nya generationen
ville någonting annat. De ville leva fritt, utan övervakning. De förhöll sig även friare till narkotika.
Alkohollagen gjordes lösare, då staten ville minska
kontrollen och ge medborgarna möjligheten att
själva välja ifall de ville dricka. Därför öppnade man
många nya Alko-butiker i landet och efter den långvariga regleringen kunde man fritt köpa mellanöl
från vanliga butiker.
I den nya lagen ändrades även åldersgränserna:
den tidigare åldersgränsen på 21 år förändrades så
att en person som fyllt 18 år fick köpa milda alkoholdrycker och en person som fyllt 20 år fick köpa
alla alkoholdrycker.
Alkoholkonsumtionen började öka betydligt till
följd av den nya alkohollagen.

21
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HIPPIERÖRELSEN I SKIFTET AV
60- OCH 70-TALET

Åren 1967–71 kallas
den första drogvågen.

Hippierörelsen uppstod som en del av 1960-talets kulturella förändring. Till rörelsens ideal hörde fredstanken,
tolerans och frihet. Hippierörelsen uppstod i USA, men
dess inflytande märktes även i Finland.

22
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Hippierna förhöll sig frisinnat till rusmedel. Användningen av cannabis började bli vanligare under den
så kallade hippiesommaren 1967 och ökade fram
till toppåret 1971. Åren 1967–71 kallas den första
drogvågen. Därefter började användningen av cannabis minska igen.
Användningen av cannabis varierade stort mellan
olika regioner. Mest användes cannabis i huvudstadsregionen, i stora städer och i hamnstäderna.

VISSTE NI?
Trots att hippierörelsen ebbade ut under 70-talet hade
ungdomskulturen kommit för att stanna. I Finland representerades den nya ungdomskulturen av Ruisrock,
som arrangerades för första gången sommaren 1970.

23
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REGLERINGAR PÅ 70-TALET

År 1966 stiftades Finlands första
narkotikaförordning.
I och med förmildrandet av alkohollagen och den härav
ökade alkoholkonsumtionen blev inställningen till alkohol
igen strängare på 1970-talet. År 1977 förbjöds reklam för
alkoholdrycker. Under samma tid stiftades även lagar för
narkotika och tobak.
År 1961 fastställdes FN:s allmänna narkotikakonvention,
som även Finland ratificerade några år senare. År 1966
stiftades Finlands första narkotikaförordning. I den kriminaliserades användningen av narkotika. I praktiken baseras vår nuvarande lagstiftning på denna förordning.

24
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VISSTE NI?
Meningsskiljaktigheterna kring definitionen av narkotikafrågan
koncentrerades till frågan om huruvida användning av narkotika är straffbart eller ej. I regeringens proposition fastställdes inte bruk av narkotika som straffbar gärning. Riksdagens
lagutskott rekommenderade kriminalisering av bruk, medan
ekonomiutskottet höll samma linje som regeringen. Till slut
beslutade det stora utskottet om saken genom lott. På den
lyfta lotten stod det ”Nej”, vilket medförde att användningen
av narkotika blev en straffbar gärning.
År 1972 stiftades den egentliga narkotikalagen.
På 1960-talet var inställningen till tobaksrökning fortfarande
ganska positiv. Rökning bland kvinnor började bli allt vanligare, även fast rökande kvinnor fortfarande till viss del fördömdes. Officiellt begränsades inte rökning nämnvärt. Rökning
var tillåten till exempel bak i bussar – och i hemmen var det
en vana att ha gästcigaretter, som man bjöd till gästerna till
kaffet.
Man har börjat få mer och mer undersökningsresultat om rökningens hälsorisker. År 1960 publicerade Läkarförbundet ett
ställningstagande om att rökning är hälsovådligt. Till följd av
nya data blev det nödvändigt att justera tobakslagen och vidta
åtgärder för att minska rökningen.
TV-reklam för tobak förbjöds år 1971, men den första officiella
lagen för att minska rökningen fastställdes först fem år senare. I och med lagen blev det obligatoriskt att ha en varning på
cigarettförpackningar om rökningens hälsorisker. Lagen begränsade även rökning i skolor och offentliga rum samt förbjöd
försäljning av tobaksprodukter till personer under 16 år.
Rökning bland män började minska betydligt efter att tobakslagen fastställdes, men rökning bland kvinnor fortsatte bli allt
vanligare. På 1970-talet rökte 44 procent av finländska män
och 16 procent av kvinnorna.
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EU OCH EKONOMISKA DEPRESSIONEN
PÅ 1990-TALET

Under lågkonjunkturen började
alkoholrelaterade problem och andra
sociala problem hopa sig i vissa
befolkningsgrupper.

Efter den ekonomiska högkonjunkturen i slutet av
1980-talet drabbades Finland av en långvarig lågkonjunktur, som innebar att över 400 000 finländare förlorade sitt arbete. Till och med banker gick i konkurs och
deras skyltar togs ned. Även alkoholkonsumtionen

26

RUSFENOMENET

2: LEKTIONENS FÖRSTA DEL

minskade. Under lågkonjunkturen började alkoholrelaterade problem och andra sociala problem
hopa sig i vissa befolkningsgrupper. Ända sedan
90-talets lågkonjunktur har klyftan mellan Finlands
välmående befolkning och de mest utsatta ökat i
Finland.
År 1995 blev Finland medlem i Europeiska Unionen
(EU). Regleringarna för alkohol behövde luckras
upp, då Finland hade strängare alkohollagar än
andra europeiska länder. Utöver matbutikerna började man sälja öl och cider på bensinstationer och
i kiosker. Det blev även tillåtet att göra reklam för
dessa produkter, vilket tidigare varit förbjudet.
Inträdet i Europeiska Unionen innebar dock att
tobakslagen blev strängare. Försäljning och överlämning av snus förbjöds i Finland år 1995. Samma
år lyftes åldersgränsen för köp av tobak i Finlands
egen lagstiftning från 16 år till 18 år. Samtidigt
förbjöds rökning på arbetsplatser.
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SKATTEN PÅ ALKOHOLDRYCKER SÄNKS 2004

REA 40%

En lösare reglering och förbättrad tillgång har alltid lett
till ökad alkoholkonsumtion.
Alkoholpolitik är en balansgång
mellan individens frihet och
ökade skadeverkningar.

Alkoholkonsumtionen nådde sin nuvarande topp
år 2004, då särskilt skatten för starksprit sänktes
med över 40 procent. Estland hade precis gått
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med i Europeiska unionen och importen av alkohol
hade frigjorts. Man trodde att den stora skillnaden i alkoholpriser mellan länderna skulle leda till
okontrollerbar resandeinförsel. Senare skärpte
man skatten, men konsumtionen förblev den samma under flera år. Skattesänkningen ökade även
alkoholens hälsoskador betydligt.
År 2015 införde man ändringar som begränsar
reklam i alkohollagen, i det primära syftet att
skydda barn och unga. Enligt undersökningar ökar
reklam drickande speciellt bland unga. Alkohol
säljs med en positiv image. Med reklamen försöker man berätta att användningen av en viss
alkoholprodukt framförallt har goda följder och
verkningar. Samtidigt bygger man en bild av att
alkohol vore en central del i både vardag och fest.
Alkohollagstiftningen förnyades år 2017. Det alkoholpolitiska samtalet har igen vänts mot en friare
riktning som lösgör de tidigare regleringarna.
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TOBAKSRÖKNING FÖRÄNDRAS PÅ 2000-TALET

Trots att cigarettrökningen har minskat har
användningen av andra nikotinprodukter ökat.

Rökningens popularitet har minskat stadigt genom åren.
Klimatet har kontinuerligt förändrats i en negativare
inriktning och år 2007 hade man kommit till punkten där
rökning förbjöds på restauranger. Somliga motsatte sig
förbudet, men i dagsläget anses rökfria restauranger vara
en självklarhet.
År 2014, rökte 17 procent av männen och 14 procent av
kvinnorna i Finland. Trots att cigarettrökningen har minskat har användningen av andra nikotinprodukter ökat.
Särskilt snus har ökat i popularitet, i takt med produktut-
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veckling och marknadsföring, men även försök och användning av e-cigaretter ser ut att bli vanligare.
År 2016 kom den nya tobakslagen i kraft. Dess mål är att
användningen av tobaks- och nikotinprodukter ska upphöra fullständigt i Finland. Lagens syfte är att förhindra
att unga börjar använda tobaksprodukter och bli nikotinberoende samt att stödja människor i att sluta använda
tobaksprodukter. Med lagen vill man också minska att
människor utsätts för passiv rökning.

VISSTE NI?
Vilka förnyelser medförde tobakslagen?
E-cigaretter regleras på motsvarande sätt som
tobaksprodukter.
Det är inte tillåtet att röka i bilen, ifall du har en
under 15-årig passagerare.
Karakteristiska smaker, alltså andra smaker än
tobak, förbjuds i cigaretter och rulltobak. Populära smaker, såsom mentol, förbjuds först efter
en övergångstid, år 2020.
Utöver textvarningar förses cigarettpaket som
säljs i Finland med bildvarningar.
Balkongrökning kan begränsas på basis av hur
röken förflyttar sig.
Snus får importeras för egen användning, max
ett kilo under ett dygn. Innan dess fick man ta in
1,5 kilo åt gången.
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2010-TALET OCH DISKUSSIONER KRING
LEGALISERING AV CANNABIS

Diskussionen om
att legalisera cannabis
förs i en rätt liten grupp.
På 1990-talet ökade försök och användning av droger på
samma sätt som på 1960-talet, som en ungdoms- och generationsföreteelse. Till skillnad från hippierörelsen hörde
drogerna istället ihop med unga vuxnas technokultur.
Inträdet i EU förändrade knappt den finska drogkulturen.
Finlands nuvarande narkotikalagstiftning är i linje med EU:s
narkotikastrategi.
I Finland har inställningen mot framförallt cannabis blivit
mildare under hela vår tid i EU. Hemmaodlingen har ökat och
i praktiken odlas all marijuana som används i Finland inom
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landet. Samtidigt har finländarnas cannabisförsök blivit
vanligare. År 1996 hade 8 procent av alla finländare provat
på cannabis, och år 2014 var det 19 procent.
Majoriteten av finländarna har dock en sträng inställning
mot cannabis och diskussionen om att legalisera cannabis
förs i en rätt liten grupp

VISSTE NI?
I Finland strävar man efter att minska skadorna från
droganvändning. Det kändaste sättet att minska skadorna är utbyte av nålar för sprutnarkomaner. Utbyte av
nålar påbörjades i Berghäll i Helsingfors år 1997. Med
nålutbytet ville man påverka framförallt spridningen
av smittsjukdomar, vilket lyckades bra. Till exempel
har antalet nya hiv-smittor minskat på 2000-talet. Inom
narkotikavården i Finland används traditionella långa
rehabiliterande behandlingar, med absolutism som
mål. Vid sidan av dessa behandlingar används ersättningsbehandling, vars mål i stället för absolutism kan
vara att minska skadorna och förbättra livshanteringen.

Sammanfattning
Gör till sist en kort sammanfattning av lektionens första del
innan ni går över till uppgiften med associationskartan.
Olika förändringar i kulturen och samhället samt regleringar
för användning av rusmedel har påverkat hur den finländska
rusmedelskulturen har formats. Beslut som politiker fattar om
rusmedel påverkar i sin tur framtiden.
Rusmedelspolitiken är alltid en balansgång mellan friheter
och ansvar.
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3

Lektionens andra del

Den studerandes associationskarta:
uppfattningar om av användning av rusmedel
tid: 10 min
Efter introduktionsföreläsningen får de studerande till
uppgift att självständigt eller parvis fundera på uppfattningar om rusmedel med hjälp av en associationskarta.
Anteckningarna fungerar senare som grund för gemensam diskussion. Uppgiften motiverar de studerande att
granska sin egen attityd och ta upp den för gemensam
behandling i gruppen.
Ungdomar använder rusmedel socialt. Därför är det av
central betydelse att påverka grupper där ungdomar
använder rusmedel – eller överväger användning av rusmedel och pratar om det. För att grupparbetet ska lyckas
måste gruppens medlemmar emellertid ställa in sig på
och förbereda sig för gemensamt arbete. Skapandet av
en egen associationskarta siktar på detta.
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GÖR SÅ HÄR:

1)

Dela ut ett tomt papper och vid behov en penna
till varje gruppmedlem.

2)

Ifall det är fler än 20 personer i gruppen eller ifall
det finns behov av att påskynda hanteringen görs 		
jobbet parvis.

3)

Rita en cirkel på tusch- eller bläddertavlan och 		
instruera gruppen att göra likadant. I mitten av
cirkeln skrivs ”Användning av rusmedel”.

4)

Från cirkeln dras tolv förgreningar, där de studerande skriver in sina egna tankar om användning
av rusmedel: sex positiva och sex negativa.

5)

De studerande får tio minuter på sig att göra
kartan.

Skriv om vad ni själva har sett, hört eller
upplevt i samband med rusmedel. Det finns inte
rätt eller fel svar, ni kan skriva fritt, precis det
ni kommer att tänka på. Det här är inget prov
och ni behöver inte skriva namnet på pappret.
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Utbildarens associationskarta:
grund för gruppdiskussion

SAMHÄLLSREGLERING

tid: 5 min

PROBLEM
OCH SKADOR

RUSMEDEL

ANVÄNDNING
AV RUSMEDEL
SEDVANOR OCH
SITUATIONER

HJÄRNAN /
BEROENDE

KÄNSLOR

Rita utbildarens associationskarta på en tusch- eller bläddertavla, ett ämne i taget. Börja i sektionen rusmedel. Du kan
även visa upp associationskartan från Prezi-presentationen.
Handledarens karta ger en stomme för gemensam diskussion
och stoff för gruppdiskussion. Använd alltså inte tid till att
föreläsa i detta skede. Ämnena behandlas i detalj i gruppdiskussionen.

Genom att presentera utbildarens karta återtar
du den pedagogiska ledningen. De studerande
upplever att du känner ämnet och att de tryggt
kan delta i en diskussion ledd av dig.
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Rusmedel
Rusmedel kan definieras som medel som påverkar det
centrala nervsystemet och alltså är psykoaktiva. Utöver
alkohol, tobak och narkotika är också till exempel kaffe
och energidrycker psykoaktiva medel.
Ett sätt att skilja rusmedel åt är att dela in dem i lagliga
och olagliga medel. Läkemedel som påverkar centrala
nervsystemet kan beroende på användningssätt vara
olagliga eller lagliga.

Sedvanor och situationer
Sedvanor och situationer berättar om i vilka slags situationer, med vem och på vilket sätt rusmedel används –
lugnt, livligt, våldsamt eller till exempel med maten.
Det finns många sätt att använda rusmedel.

Känslor
Rusmedel hör starkt ihop med känslor. Med hjälp av rusmedel kan man försöka fly från stress eller sorg − oftast
med dålig framgång, då till exempel riklig användning
av alkohol kan förvärra melankoli.
Rusmedel hör också ihop med gemensamma nöjen. Till
människans grundläggande behov hör att få tillhöra en
grupp, bli accepterad och få uppskattning. Strävan och
behovet att ingå i en grupp är inte i sig självt någonting
dåligt eller förkastligt. Till exempel gemensamt drickande är emellertid belönande endast om gruppen har
också något annat gemensamt än enbart berusningen.
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Hjärnan och beroende

Rusmedelsberoende utvecklas snabbare hos ungdomar
än hos vuxna, då en ung människas hjärna fortfarande
utvecklas. Hjärnans utveckling fortsätter i medeltal till
25-årsåldern.
Ifall användning av alkohol påbörjas efter 18-årsåldern,
orsakar den mycket mer sällan problem än ifall den påbörjas som minderårig. Det samma gäller nikotinberoende:
över 90 % av alla rökare har börjat röka som minderåriga.

Problem och skador

Användning av rusmedel orsakar olika typer av skador för
individer, deras närmaste och hela samhället. Skadeverkningar kommer säkert att komma upp i diskussionen, så
det är smidigast att gå igenom dem i sitt sammanhang.

Samhällsreglering
Samhället strävar efter att reglera användningen av rusmedel, då dessa orsakar mycket skador och kostnader.
Så som tidigare nämnts regleras användningen av rusmedel med olika lagar och begränsningar.
Starka alkoholdrycker får endast säljas i Alko-butiker och
svaga drycker får säljas i vanliga affärer under bestämda
klocktider. Åldersgränserna skyddar minderåriga. Cigarettprodukter får inte förvaras på synlig plats i butiker och
rökning är förbjuden på många platser.
Priset är också en regleringsmetod. Alkohol och cigaretter
beskattas relativt strängt i Finland, då ett högt pris dämpar konsumtionen och skatterna ger inkomst till staten.
Innehav och användning av narkotika är helt förbjuden
och straffbar.
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Gruppens gemensamma associationskarta
tid: 25–40 min
De studerandes tankar placeras på utbildarens karta,
vilket resulterar i gruppens gemensamma associationskarta. Alla ämnen diskuteras gemensamt, vilket gör
att de blir gruppens gemensamma egendom. Det är
viktigt att ett ämne från varje gruppmedlem eller par
skrivs synligt på tavlan.
Bädda för samtalet med hänsyn till gruppen och situationen. Varje gruppledare har sitt eget sätt att leda
diskussionen och kommentera de studerandes ämnen.
Några grundregler är dock en bra hjälp som tar dig
långt. En positiv attityd och humor gör att ämnena
blir enklare att hantera. Uppmärksamma, lyssna och
respektera alla.

Idealisera inte och förkunna inte
domar, utan koncentrera dig jämlikt
på rusmedlens positiva och negativa
sidor. Rusmedel för även med sig
positiva upplevelser, annars skulle
ingen använda dem.
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GÖR SÅ HÄR:

1)

Be de studerande att en åt gången
(eller ett par åt gången) välja en sak
från sin egen karta och placera den
på utbildarens karta.

2)

Skriv upp saken på tavlan i den form
som den studerande säger den.
Diskutera saken med gruppen. Skriv
inte upp samma ämnen många gånger,
utan be om något nytt.

3)

Säkerställ att alla blir hörda. Ge
gruppen mod att diskutera, men se
till att samtalet håller sig till ämnet.

4)

I handbokens sista kapitel har vi
samlat några sätt att samtala om ofta
upprepade ämnen. Du kan bekanta
dig med dem på förhand. Varje lektion
formas emellertid till något unikt.
Därför bör intressanta och välfungerande diskussioner gärna memoreras för senare utbildningar.
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Lektionens avslutning
tid: 2–3 min
Gör till slut en kort sammanfattning om diskussionen och hela lektionen.
Rusmedel är inte bara en affär mellan människan
och rusmedlet. Användningen av rusmedel berör
sociala relationer och känslor, kulturen och hela
samhället. Den har följder på alla dessa nivåer.
Det viktiga är att ni tillsammans diskuterat användningen av rusmedel i grupp och att ni sammanställt
olika perspektiv. Användning av rusmedel är ett så
brett ämne att det inte tar slut vid en åsikt eller en
teori. Då ungdomar använder rusmedel i grupp är
det bra att gruppens medlemmar vet vad de andra
medlemmarna i gruppen tänker om rusmedel.
Kom ihåg att avsluta med att tacka de studerande
för diskussionen.

Ett tack förstärker de studerandes känsla
av att du hört dem och respekterar dem.
Nu vet ni vad allt rusmedel kan hänga ihop med.
Att använda rusmedel är inte bara individens eget
val, det påverkar alltid även andra människor.
Ta hand om er själva och varandra. Tack för
diskussionen och ha en god fortsättning.
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Tips för gruppdiskussion

I detta kapitel har vi samlat några sätt att diskutera
ofta återkommande teman.

Njutning
Saker som ger njutning för livet framåt – antingen
individens eller hela människosläktets liv. Därför är
njutning man får av dessa saker kodad till hjärnans
belöningscentrum. Rusmedel ger samma känsla av
njutning snabbare, men på konstgjord väg. Men rusmedel upprätthåller egentligen inget. I värsta fall kan
rusmedel störa funktionen i belöningscentrum så att
grundläggande saker i livet förlorar sin betydelse och
enbart rusmedel ger njutning.

Vilka saker ger njutning utöver rusmedel?

Motion. > Mat. > Sömn.
> Samvaro. > Sång.
>
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Social samvaro
Rusmedel används oftast när kompisar och grupper samlas. Många upplever att alkohol ger mod
att närma sig människor och höjer självsäkerheten
i sociala situationer. Sociala färdigheter kan jämföras med en muskel som utvecklas endast i en
växelverkan där det inte finns berusade människor.
Alkohol ger en stark känsla av att vi alla är en enda
stor grupp. Tröskeln för att säga och göra saker
sänks. Alkoholen förstärker både goda och dåliga
känslor: ett litet bekymmer blir till gråt och en förtjusning blir till stor kärlek.
Även andra rusmedel, såsom tobaksprodukter och
cannabis, är förknippade med ett starkt socialt
element. De testas och används ofta i grupp.

Hur kan man öva på självsäkerhet
och sociala färdigheter?
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Hälsoskador
Rusmedel orsakar andra skador för unga än för medelålders
människor, då skrumplever och lungcancer inte utvecklas
på ett ögonblick. För en ung person kan alkoholbruk orsaka
bland annat trötthet, depression och sömnlöshet. Det finns
också en risk för alkoholförgiftning.
Cannabis kan i sin tur orsaka ångest, depression, förvirring,
yrsel och panikångest. Cannabis ökar också risken för psykotiska störningar.
Nikotinprodukter försvagar bland annat konditionen, saktar
ned återhämtningen efter idrottsprestationer och orsakar
olika sorters munsjukdomar.
Övriga risker av att använda rusmedel är olika olycksfall,
olyckor, slagsmål och bråk.

VISSTE NI?
Alkohol och cannabis sänker hjärnans serotoninnivå. Serotonin
är ett ämne som justerar lyckokänslor och vakenhetstillstånd i
människohjärnan. En deprimerad person har lite serotonin och
depressionsläkemedel är syntetiskt tillverkat serotonin. Ifall en
person är deprimerad och dricker mycket alkohol förvärras depressionen. Att sluta dricka alkohol eller använda cannabis kan
få serotoninnivån att återställas av sig självt.

En baksmälla varar i tre dagar. Ifall man dricker på
fredagen och lördagen blir man trött under måndagen
och tisdagen. Vad händer om man är för trött?
> Man går inte till skolan.
> Vad händer ifall man skolkar för mycket?
> Man blir efter i skolarbetet.
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Beroende
Det finns många olika sorters beroende. Fysiskt beroende
uppstår som beroende av själva medlet, vilket gör att brist
på medlet ger fysiska abstinenssymptom, så som darriga
händer, svettningar och hjärtklappning.
Det som oftast är viktigast för ungdomar är dock det psykiska och sociala beroendet. Psykiskt beroende hör ihop med
användningen och användningssituationerna för medlet,
samt njutningen detta ger. Den unga kan till exempel uppleva att rökning underlättar stressiga situationer.
Tillsammans med flaskan kan man uppleva roliga ögonblick, livliga händelser och känslor av samhörighet. Denna
njutning är social, vilket gör att även beroendet blir socialt.
Ifall gruppen och dess medlemmar inte kan uppleva känslor
av samhörighet på andra sätt än att använda rusmedel blir
risken för psykiskt och socialt beroende stor.

Vet ni, varför åldersgränsen för
rusmedel är 18 år?
> För att vuxna vill att unga inte ska få ha roligt.
> Eftersom levern förstörs.
Eftersom beroende skapas starkast för personer under
18 år. Hjärnans utveckling fortsätter i medeltal upp till
25-årsåldern. Sannolikheten att alkoholanvändning eller
nikotinberoende orsakar problem är desto större ju yngre
man är när man börjar använda rusmedel. Därför har vi
en lag som skyddar er.
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Rusmedelsproblem i familjer
Gruppledaren bör uppmärksamma att det kan finnas studerande i gruppen som har problem och sorger i familjen
på grund av alkohol. De känner ofta skam och skuld på
grund av detta. Därför bör du vara försiktig med att fördöma för mycket och lyssna på gruppen även med ett tredje
öra. Varje barn älskar sina föräldrar och en stämpling av
föräldrarna kommer inte att hjälpa barnet eller den unga.
Det finns även risk för att någon av de studerande avslöjar
för mycket av sina egna erfarenheter och senare kan komma att känna skam över det.
Därför är det viktigt att gruppledaren kan leda samtalet.

Alkoholproblemet kan även orsakas av någon
familjemedlem. Är det den unga människans
uppgift att ta hand om till exempel den egna
förälderns alkoholproblem eller att ta ansvar
för vardagen?
			> Nej.
Det är det inte. Trots att det kan kännas svårt, måste

man be en trygg vuxen om hjälp. Det kan vara vem som
helst man känner sig trygg med. Det finns även hjälptelefoner, där du kan fråga vad du kan göra i en svår situation.
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Slagsmål och våld
Alkohol sänker blodsockret. Irritation är en bekant
känsla i kön till skolmatsalen, när du är hungrig.
Då alkohol minskar hindren och ökar impulsiviteten
sänks även tröskeln att slå.

Vad tror ni, varför blir det slagsmål
vid korvkioskerna?
> Man är hungrig.
> Någon är störande.
> Det är lättare att slåss i fyllan.
Vad kan man göra för att undvika
slagsmål?
> Inte dricka alls.
> Äta.
> Gå hem.
Drick mindre: räkna glas, dansa, diskutera, spela digitala
spel, drick emellanåt något alkoholfritt eller drick inte alls.
Ifall ett visst negativt beteende alltid upprepas i fyllan, bör
man i nyktert tillstånd fundera över vad det kan bero på.
Någon anledning till beteendet finns ju, eftersom alkoholen förstärker känslor, men inte skapar dem.
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Avslöjas människans verkliga
natur i fyllan?
> Nej.
> Ja.
Nej. Varje person är sitt bästa och mest
sanna jag när saker och ting är i ordning
och man mår bra.

Följder för samhället
Rusmedel är en stor last för samhället. Samhället får
intäkter från alkohol- och tobaksskatten, men kostnaderna för skadorna är flerfaldiga i relation till skatterna. Att hantera olyckor, misshandel och sjukdomar
orsakade av rusmedel blir dyrt. Rusmedel sysselsätter
bland annat hälsovården, polisen och barnskyddet.
Alkoholbruk hör även ihop med våldsamt beteende.
Vid majoriteten av misshandelsbrott och brott som
leder till en persons död, har den misstänkta personen
varit berusad.
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Sex
Alkohol påverkar beteendet och minskar
hämningar. Alkoholpåverkan ökar modet
och det blir enklare att ta kontakt med en
förtjusning. Omdömesförmågan sänks och
situationen kan gå längre än utan alkohol.

Det blir barn.
> Den står inte.
> Man får sjukdomar.
> Man skämmer ut sig själv.
> Man skäms på morgonen.
>
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Fest
När ämnet fest kommer på tal kan du ifall du vill
genomföra följande uppgift.

GÖR SÅ HÄR:

1) Rita ett lodrätt streck i mitten av tavlan eller
bläddertavlan.

2) Be de studerande fundera på vilka finska fester
det är tillåtet att använda alkohol.

3) Skriv på vänstra sidan upp de fester där det inte
används alkohol eller där det inte är passande
att vara full.

4) Skriv på högra sidan upp de fester där det är
socialt acceptabelt.

Nästan alla fester hamnar på den högra sidan, med
undantag för barnkalas, dopfester, namngivningsfester och begravningar.

Till slut kan du göra ett sammandrag av diskussionen
till exempel genom att fråga när någon upplevt att
användningen av alkohol på en fest har känts måttlig
eller i vilken slags situation en fest har blivit lyckad utan
alkohol och varför.
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Hur har olika typer av samhälleliga och kulturella förändringar påverkat användningen av rusmedel i Finland under
olika tider? Varför regleras användningen av rusmedel? Och
hur hör sociala relationer och känslor ihop med användningen av rusmedel?
Dessa och många andra frågor som berör användningen av
rusmedel diskuteras på Rusfenomenet-lektionen. Metoden
stöder målsättningarna för rusmedelsfostran vid läroanstalter på andra stadiet: lektionens målsättning är att fördjupa
de studerandes kunskaper om hälsopåverkningar av rusmedel samt få de studerande att reflektera över användningen
av rusmedel främst från en social, kulturell och samhällelig
synvinkel.
Denna handbok ger en färdig lektionsmall för en lektion på
75–90 minuter. Handboken ger även stöd för att leda samtal
kring temat rusmedel tillsammans med ungdomarna.
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