
Diskussion om nikotinprodukter 

Avsikten är att med hjälp av detta paket diskutera med ungdomar om nikotinprodukter och produkternas 

skadliga effekter. Syftet är att gå igenom frågor genom samtal samt reflektion och inte enbart berätta hur 

saker och ting är, men felaktiga uppfattningar ska självklart rättas till.  

I den här handboken ges svar på de frågeställningar och tankeställare som finns i diorna. Länkarna går till 

de källor som använts i svaren, vilka man kan bekanta sig närmare med innan paketet används. Nedan finns 

några användbara länkar:  

http://www.ehyt.fi/sites/default/files/julkaisut/tositietoa-tupakka-digi.pdf (finska) 

http://www.ehyt.fi/sites/default/files/julkaisut/tositietoa-nuuska-digi.pdf (finska) 

http://www.paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/tupakka/yleista-tupakasta (finska) 

https://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke 

(finska) 

https://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-

sahkosavuke/nikotiini (finska) 

I början av lektionen kan gruppen delas in i par eller smågrupper men det går också att diskutera frågorna 

tillsammans med hela gruppen.  

Dia 1 

Framsida  

Dia 2 Vilka nikotinprodukter känner ni till? 

Den första frågan kan behandlas i form av en liten tävling, man kan tävla om vilken grupp som kan ange 

flest nikotinprodukter. I följande dia finns svaren. 

Nikotin fås från tobaksplantan. Nikotinets ursprungliga uppgift är att skydda växten mot skadedjur. Nikotin 

är kraftigt beroendeframkallande nikotinet och sugs upp via lungorna och blodomloppet. Beroendet 

uppstår i hjärnan och det centrala nervsystemet. Utöver det fysiska beroendet orsakar nikotin även ett 

psykiskt och socialt beroende. Användningen kan ha många orsaker. Vissa kan till exempel använda 

nikotinprodukter för att slappna av. I synnerhet hos unga har användningen ofta en social dimension. 

https://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-

sahkosavuke/nikotiini (finska) 

http://www.ehyt.fi/sites/default/files/julkaisut/tositietoa-tupakka-digi.pdf (finska) 

https://www.thl.fi/sv/web/alkohol-tobak-och-beroenden/tobak/sluta-roka/vad-tobaksberoende- 

https://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakointi-suomessa/nuorten-

tupakointi (finska) 
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Dia 3 Olika nikotinprodukter 

I dian listas de vanligaste nikotinprodukterna och nikotinpreparaten. Nikotinpreparat används vanligtvis i 

nikotinersättningsbehandling. Man kan bli beroende också av de preparat som används i 

ersättningsbehandlingen, men man får hjälp av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården vid 

användning av dem. 

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01065 (finska) 

https://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke 

(finska) 

Det finns även andra slags nikotinpreparat, till exempel nikotinklubbor. Sådana produkter finns inte 

tillgängliga i Finland.  

Dia 4 Nikotinprodukternas skadliga effekter 

Nikotinprodukter orsakar allvarliga hälsoskador för användaren. Såsom nämndes tidigare, är nikotin ett 

kraftigt beroendeframkallande ämne. Nikotin påverkar bland annat cirkulationsorganen och hjärtat. Också 

huden och tänderna tar skada av röken. Den fysiska konditionen försämras eftersom 

syreupptagningsförmågan försämras.  

De vanligaste sjukdomarna som kan relateras till rökning är kroniskt obstruktiv lungsjukdom, hjärt- och 

kärlsjukdomar och lungcancer. Rökning har även kopplats till andra cancersjukdomar, till exempel cancer i 

bukspottkörteln, levern och munnen. Rökning kan även minska fertiliteten och orsaka impotens. Utöver 

nikotin innehåller tobak även andra skadliga ämnen, till exempel olika rester som hamnar i tobaken från 

marken och insektsgifter. Dessa ämnen behandlas närmare i följande dia. 

Också bland annat snus har samma skadliga effekter, med undantag för sjukdomarna i andningsorganen. 

Hos snusare är muncancer den vanligaste cancerformen. Skadorna drabbar mest munnen där man har 

prillan. Olika slags skador på slemhinnorna är vanliga. Riskerna med snus omfattar också slitage av 

tänderna, tandköttsinflammationer och tillbakadragning av tandköttet.  

Det går inte att använda nikotinprodukter utan att det medför några skadliga effekter. Också e-cigaretter är 

skadliga. Vi har än så länge inte tillräckligt mycket kunskaper om skadorna, men kunskaperna ökar hela 

tiden. E-cigarettvätskorna innehåller ämnen som är skadliga för människan. E-cigaretter som innehåller 

nikotin har samma skadliga effekt som de mer traditionella nikotinprodukterna och de första 

undersökningarna har utkommit med nikotinhaltiga e-cigaretters skadliga långtidseffekter på hälsan.  
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sahkosavuke/nikotiini (finska) 
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http://www.paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/tupakka/nuuska (finska) 

http://www.paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/tupakka/sahkosavuke (finska) 

https://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-

sahkosavuke/vesipiippu (finska) 

Följande dia ger svar på den sista frågan. 

Dia 5 Rökarens kostcirkel 

På dian visas rökarens kostcirkel. De flesta ämnena finns även i snus.  

Dia 6 Finn felen 

I dia 6 finns sex påståenden som alla är fel.  

I dia 7 finns en genomgång av de rätta svaren. 

Dia 7 Snus 

I dian finns rätt svar på påståendena i föregående dia. 

https://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-

sahkosavuke/nikotiini (finska) 

http://www.ehyt.fi/sites/default/files/julkaisut/tositietoa-nuuska-digi.pdf (finska) 

Dia 8 Påverkan på unga  

I dian behandlas hur ett beroende utvecklas och hur svårt det kan vara att sluta. Beroendet kan utvecklas 

utan att man märker det och användningen kan öka efter hand. Såsom nämndes tidigare, är nikotin ett 

kraftigt beroendeframkallande ämne. Också kretsen av vänner och bekanta kan göra det svårt att sluta 

använda nikotinprodukter (socialt beroende). Under länkarna nedan finns information om 

nikotinberoende. 

Det kan vara svårt att sluta använda nikotinprodukter. Till abstinenssymtomen hör bland annat irritation, 

otålighet, koncentrations- och sömnsvårigheter samt ökad aptit och ökat sötsug. Symtomen är individuella. 

Om det inte går att sluta eller ens minska bör man vända sig till en yrkesutbildad person inom hälsovården. 

Studerande kan vända sig till hälsovårdaren eller ta hjälp av olika organisationer och deras webbplatser.  

https://www.thl.fi/sv/web/alkohol-tobak-och-beroenden/tobak/sluta-roka/vad-tobaksberoende- 

https://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/tobak/tobaksberoende 

Dia 9 Vad händer när du slutar röka? 

Avsikten är att diskutera fördelarna med rökfrihet/nikotinfrihet. Som stickord visas kondition och hälsa 

samt tid och pengar. Man kan till exempel ta hjälp av dessa stickord för att diskutera vilka konsekvenser 

rökning/rökfrihet har.     
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• Kondition och hälsa: 

–  Du får bättre kondition. Du blir mindre andfådd. Du får bättre motståndskraft. Du hostar 

och pustar mindre. Maten smakar och doftar bättre. Du sover bättre. Du orkar koncentrera 

dig bättre. Du känner dig piggare. Du har mindre huvudvärk. Risken för att insjukna i många 

allvarliga sjukdomar minskar. Du får ökad muskelstyrka. Du återhämtar dig snabbare från 

idrottsskador. 

• Tid och pengar:   

– Du kan använda rasterna eller kaffepauserna till meningsfulla aktiviteter. Cigaretten 

bestämmer inte takten på dygnet. Du sparar avsevärda summor pengar.  

http://www.fressis.fi/tupakka/lopettamisen-hyodyt (finska) 

Under följande länk finns information om vad som händer i kroppen när man slutar röka – till exempel efter 

att ha varit rökfri ett dygn, 1–2 månader eller ett år:  

https://www.thl.fi/sv/web/alkohol-tobak-och-beroenden/tobak/sluta-roka/fordelar-med-att-sluta-roka 

 Under följande länk finns information på en tidslinje: 

http://www.stumppi.fi/portal/stumppi/harkitsijalle/lopettaminen_kannattaa/kehossa_tapahtuu (finska) 

Hur tobak påverkar olika delar av kroppen: 

http://www.rookikroppa.fi/  

Dia 10 Rökning bland unga 

I dian frågas vad de unga anser om användningen av nikotinprodukter i den egna skolan. Hur stort problem 

upplever de att användningen är i skolan? Gäller problemet bara en liten minoritet eller är det ens något 

problem? Därefter frågar man de unga hur de tror det ser ut för hela landet. 

Dia 11 Att röka eller snusa dagligen 

I dian finns hälsa i skolan undersökningens resultat gällande daglig användning av nikotinprodukter bland 

åttonde- och niondeklassare. I statistiken ser man tydligt att daglig rökning har minskat avsevärt bland 

unga. Snusning har däremot ökat något.  

Dia 12 och 13 Statistik 

Dia 12 visar andelen 12–18-åriga unga som provat på rökning och som röker dagligen under åren 1981–

2015.  

Dia 13 visar hur rökningen har utvecklats sedan 1960-talet. Innan du visar dian kan du fråga eleverna vad de 

tror, hur ser utvecklingen ut från 1960-talet fram till dags dato?  

Om ni inte har tillräckligt mycket tid kan ni hoppa över dessa dior. Den viktigaste statistiken finns i dia 11 

som behandlar högstadieelevernas egen åldersgrupp. De övriga diorna illustrerar utvecklingen som skett. 
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Dia 14 Tankeställare 

Enligt statistiken i dia 11 har snusanvändningen lite ökat.   

Det finns flera anledningar till att rökningen minskat. Bland orsakerna finns bland annat lagar, 

attitydförändring, fler forskningsrön om skadligheten och prisändringen som direkt kan kopplas till lagen.  

Lagen ändrades senast i augusti 2016.  

Också den ökade användningen av snus påverkas av många faktorer. Man har lyckats omprofilera snuset till 

en helt ny produkt som är användarvänligare än det tidigare vanliga lössnuset. Det har lanserats många 

olika produkter med olika smaker och genomtänkta varumärken. Snus har marknadsförts för nya 

målgrupper och det har bland annat gjorts satsningar på produkter och reklam som riktas till flickor och 

kvinnor. I takt med att rökningen minskat har också den traditionella tobaksindustrin satsat på snus genom 

att lansera egna produkter. Man har även medvetet försökt skapa en bild av snus som en avsevärt 

ofarligare produkt än cigaretter.  

Det finns emellertid allt mer kunskap om nikotinprodukternas skadliga effekter. Det är sannolikt att 

åtminstone rökningen kommer att fortsätta att minska under de närmaste åren. Ändå måste också e-

cigaretten och den ökade snusningen bland unga beaktas när man tänker på framtiden. Hur populärt det 

blir att använda dem är ännu ett frågetecken.  

 


