
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 ligger till, men felaktiga uppfattningar ska självklart rättas till.  

I den här handboken ges korta 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 

Du kan inleda lektionen genom att fråga vilka olika nikotinprodukter eleverna känner till. 

Dia 2 Olika nikotinprodukter 

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

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

ersättningsbehandlingen. Yrkesutbildade personer inom hälsovården kan instruera i hur preparaten skall 

användas. 

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 3 Daglig rökning eller snusning 

I dian finns statistik som beskriver åttonde- och niondeklassares dagliga rökning och snusning. Du kan fråga 

gruppen vilka faktorer som bidragit till att användningen har ändrats.  
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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, det har bland annat gjorts satsningar på produkter och reklam riktat till flickor och kvinnor. I 

takt med att rökningen minskat har också den traditionella tobaksindustrin gjort insatser på snus genom att 

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

produkt än cigaretter. 

Dia 4 Miljön 

Om uppgiften känns svår kan grupperna använda internet som hjälp.  

Tobaksodlingen tar upp yta från andra nyttoväxter och också regnskogar skövlas för att skapa plats för 

tobaksodlingarna. På tobaksodlingarna används också barnarbetskraft. Arbetstagarna arbetar ofta utan 

någon som helst skyddsutrustning, vilket orsakar dem allvarliga hälsoskador. I tobaksodlingen används olika 

kemikalier som är skadliga för naturen.  

Tobaksindustrin testar också produkterna på djur (till exempel beaglehundar).  

Fimpar och snuspåsar som hamnar i naturen är skadliga för miljön. De innehåller många miljöskadliga 

ämnen som från mark hamnar till exempel i vattendrag och i ekosystemet. Fimpen är det vanligaste skräpet 

i världen. Alla rökare i hela världen lämnar efter sig 5,3 triljoner fimpar per år, vilket är ett sopberg som 

väger 25 miljoner ton.   

De sjukdomar som nikotinprodukter orsakar medför också enorma kostnader för samhället. THL uppskattar 

att de skador som rökningen orsakade under 2012 kostade samhället cirka 1,5 miljard. De direkta 

kostnaderna för rökningen, såsom kostnaderna för hälso- och sjukvården samt bränder, uppgick till 290 

miljoner euro år 2012. Inkomstöverföringarna, till exempel sjukpenningar, låg totalt på 327 miljoner euro. 

De direkta förlusterna var därmed 617 miljoner euro. Som indirekta kostnader uppskattas bland annat 

produktionsförluster på grund av dödsfall till följd av rökning och sjukpensioner. Också förlusten av 

arbetstid på grund av arbetstagarnas sjukledigheter och rökpauser beaktas. Dessa kostnader har 

uppskattats till runt 840–930 miljoner euro. Dessa uppskattningar gällde endast kostnaderna för rökning, 

kostnaderna på grund av till exempel snusning har inte beaktats. 

 https://www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/rokningens-prislapp-for-samhallet-1-5-miljarder-euro  

http://www.stumppi.fi/portal/stumppi/harkitsijalle/tupakka_ja_ymparisto/tupakkaplantaasin_tytto/ 

(finska) 

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

Dia 5 Uppdatering av tobakslagen 2016 

Den nya tobakslagen trädde i kraft den 15 augusti 2016. Grupperna behöver söka information på nätet. 

Efter en stund diskuteras svaren.  

https://www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/rokningens-prislapp-for-samhallet-1-5-miljarder-euro
http://www.stumppi.fi/portal/stumppi/harkitsijalle/tupakka_ja_ymparisto/tupakkaplantaasin_tytto/
http://www.ehyt.fi/sites/default/files/julkaisut/tositietoa-tupakka-digi.pdf


• Alla karaktäristiska smaker och dofter i cigaretter, rulltobak och e-cigarettvätskor, till exempel vanilj 

och mentol, förbjöds. Mentol förbjuds efter en övergångsperiod 2020. 

• På e-cigaretter tillämpas samma föreskrifter som på tobaksprodukter (samma åldersgräns för köp, 

tillstånd krävs för försäljningen, e-cigaretter får inte marknadsföras eller exponeras på 

detaljhandelns försäljningsställen och användningen av e-cigaretter är förbjuden på de platser där 

rökning är förbjuden). 

• Cigarettpaketen förses med varningar med text och bild som täcker minst 65 procent av 

förpackningsytan. Hälsovarningar ska också finnas på e-cigaretter. Det är förbjudet att röka i bilen 

då ett barn under 15 år färdas i den.  

• Man får importera ett kilogram rökfria tobaksprodukter per dygn (snus, nässnus, tuggtobak).  

• Importen begränsas. Personer bosatta i Finland ska ha vistats utanför Finlands gränser minst 24 

timmar för att få föra tobaksprodukter och nikotinhaltiga e-cigarettvätskor in i Finland från länder 

utanför EES. Föreskriften gäller inte flygtrafiken. Också internetförsäljning och annan 

distansförsäljning av tobaksprodukter och e-cigaretter är förbjudna. 

• Bostadsaktiebolag kan ingripa i balkongrökning enklare än hittills. 

• För resandeinförseln av snus fastställs en dygnsgräns och en ny mängdbegränsning, vilket innebär 

att man under ett kalenderdygn kan föra in ett kilogram rökfria tobaksprodukter i landet. 

• I fortsättningen är det förbjudet att röka i bilen då ett barn under 15 år färdas i den. 

http://stm.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/tupakkalaki-tiukentuu-uusi-laki-voimaan-15-8-2016   

Dia 6 Ett rökfritt Finland 2030 

Nätverket Ett rökfritt Finland har som mål att år 2030 använder under fem procent av befolkningen 

nikotinprodukter dagligen.  

Fråga gruppen om de anser att målsättningen är realistisk och på vilka sätt målsättningen skulle kunna 

uppnås. 

Det finns olika sätt att uppnå målsättningen. Ytterligare forskningsrön kan till exempel påverka en del 

personers användning av nikotinprodukter. Ännu striktare lagstiftning kan också vara ett alternativ. 

Begränsning av tillgången till nikotinprodukter, höjning av tobaksskatten och begränsning av rökning i 

offentliga miljöer kan minska användningen av nikotinprodukter.  

Även i denna dia är det centralt att gruppen framför sina egna åsikter och motiverar dem. 

http://savutonsuomi.fi/sv/   

Dia 7 E-cigaretter  

Om gruppen har begränsad kunskap om e-cigaretter kan de söka information på nätet. 

En e-cigarett är en elektrisk apparat som vanligtvis består av tre delar: en patron, ett värmeelement och ett 

laddningsbart batteri. En del apparater är avsedda för engångsbruk medan andra kan användas flera 

http://stm.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/tupakkalaki-tiukentuu-uusi-laki-voimaan-15-8-2016
http://savutonsuomi.fi/sv/


gånger. I e-cigaretten har tobaken ersatts med en vätska som hettas upp och förångas så att användaren 

kan suga upp ångan. Det finns olika slags vätskor, med och utan nikotin.  

E-cigaretter innehåller skadliga ämnen. Det har konstaterats att kvaliteten på de vätskor som används i e-

cigaretter varierar. Vätskornas varudeklarationer har inte alltid varit korrekta. E-cigarettångan har 

konstaterats innehålla samma karcinogena föreningar som finns i vanliga cigaretter, till exempel 

formaldehyd och acetaldehyd. Vissa e-cigarettvätskor har upptäckts ha giftig inverkan på celler. Dessutom 

är e-cigaretter som innehåller nikotinhaltig vätska beroendeframkallande och de utsätter användaren för 

nikotinets skadliga effekter.  

Även om mängden skadliga ämnen enligt nuvarande forskning är mindre än i vanliga cigaretter, finns dessa 

ämnen icke desto mindre där. Nya forskningsrön om de kortvariga effekterna kommer hela tiden, men 

information om verkningarna av långvarig användning kommer inte att finnas tillgänglig förrän om flera 

årtionden.  

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

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

sahkosavuke/sahkosavuke (finska) 

Svaret på den sista frågan ges i följande dia med statistik om användning av e-cigaretter bland unga 2015. 

Dia 8 Statistik över antalet unga som provat e-cigarett 

Det är dock mindre vanligt att e-cigaretter används dagligen: av 18-åriga pojkar använde 3,5 procent e-

cigarett dagligen, av 16-åriga pojkar 1,2 procent. 

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

sahkosavuke/sahkosavuke#savuke (finska) 

Dia 9 Varför finns det så många olika nikotinprodukter? 

Det har hela tiden lanserats nya nikotinprodukter på marknaden. När hälsoriskerna med vanliga cigaretter 

gjorts bättre kända med hjälp av olika undersökningar, har industrin lanserat nya produkter (e-cigaretten) 

eller satsat på att omprofilera gamla produkter (snus). Man har försökt marknadsföra dessa produkter som 

avsevärt ofarligare produkter. Också cigaretter som inte innehåller tillsatser försöker ge sken av att vara en 

avsevärt ofarligare produkt.  

Det är också viktigt att tänka på att alla produkter som innehåller nikotin är beroendeframkallande och 

påverkar hälsan negativt. För tobaksbolagen är det dessutom viktigast att konsumenterna använder någon 

nikotinprodukt, och det spelar inte så stor roll vilken produkt det är.  
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