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EHYT rf 4.8.2020 

Material och lärarens handbok 
 

Syftet med det här paketet är att diskutera med ungdomar om nikotinprodukter, dess olika 

aspekter och dess skadliga verkningar. Materialet har producerats av Föreningen för förebyggande 

rusmedelsarbete EHYT rf. Det riktar sig till högstadieelever men kan gott användas också i t.ex. 

gymnasier och yrkesskolor. 

 

Meningen är att gå igenom viktiga frågor med hjälp av diskussion och reflektion. Målet är att 

förmå ungdomarna att kritiskt dryfta de frågor som behandlas och reflektera över sin egen 

relation och inställning till rusmedel.  

I paketet ingår en Power Point-presentation med diskussionsfrågor samt denna handbok som det 

lönar sig att läsa i förväg. Presentationen kan användas på lektioner, eller också kan du från dess 

bilder välja ut frågor som du ger som hemuppgift. Denna handbok är avsedd för läraren eller den 

som leder lektionen. 

Några anmärkningar om arbetsmetoden 
 

Presentationen är disponerad så att ungdomarna först får fundera på frågorna, varefter man 

tillsammans analyserar svaren med hjälp av bilderna efter reflektionsuppgifterna. Svaren på 

frågorna finns där. 

 

Etiken är särskilt viktigt i all information och upplysning kring rusmedel. Det är viktigt att minnas 

att ungdomarnas erfarenheter av nikotinprodukter kan vara väldigt varierande. Informationen kan 

kännas obekväm och skrämmande av olika orsaker, exempelvis personliga hotbilder eller en akut 

situation inom den närmaste kretsen. Frågan ska behandlas så att den inte väcker rädsla eller 

ångest. Utbildaren ska respektera ungdomarnas åsikter och synpunkter även då de avviker från de 

egna. Syftet är att erbjuda nya perspektiv och mer information om de ämnen som diskuteras. 
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Materialet är indelat i följande teman: 
 

Del 1 (bilderna 1–6): Vad är nikotinprodukter och vad tillverkas de av? 

I den här delen söker alla tillsammans svar på frågor om bl.a. vad nikotinprodukter är och vad de 

tillverkas av. 

 

Del 2 (bilderna 7–13): Vem får använda nikotinprodukter i Finland? Varför finns det 

åldersgränser? 

Här går gruppen genom lagstiftningen om nikotinprodukter och dryftar hur tobakslagen har 

påverkat användningen av nikotinprodukter i Finland. 

 

Del 3 (bilderna 14–18): Hur påverkar nikotinprodukter människan och varför används de? 

Nikotinprodukternas inverkan på hälsan gås igenom, varefter gruppen dryftar varför 

nikotinprodukter används. 

 

Del 4 (bilderna 19–23): Vad berättar statistiken om användning av nikotinprodukter bland unga? 

Här gör gruppen en överblick över användningen av nikotinprodukter bland unga. 

 

Del 5 (bilderna 24-25) Sammandrag och mer information 

I slutet av lektionen gör gruppen tillsammans en värderingsövning som åskådliggör deltagarnas 

åsikter och vad de har lärt sig. Mer information hittar de i EHYT rf:s ungdomskanaler i sociala 

medier och på adressen buenotalk.fi. 
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Bild 1 

   

Hur materialet används 

 

I bildernas kommentarfält finns tilläggsfrågor som stöd för diskussionen. Också de använda 

källorna anges. Ungdomarna får först parvis eller i små grupper diskutera frågorna, varefter svaren 

gås igenom tillsammans. Vid behov kan frågorna också dryftas individuellt. 

 

De följande bilderna ger information om de ämnen som behandlas och kan användas som stöd. I 

kommentarfältet står det vilket ämne de olika frågorna hänför sig till. I denna handbok ges 

utförligare svar. Länkarna leder till de källor som använts i svaren och ger mer information om 

ämnet. Syftet med frågorna är att engagera de unga i det tema som behandlas och att erbjuda 

olika synvinklar som kan rätta till missuppfattningar. 
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Bild 2 

 

Kort presentation och lektionens disposition. Dela in er i par 

 

Innan ni tar itu med den första uppgiften, berätta för ungdomarna att syftet med diskussionen är 

att utbyta åsikter och tillsammans dryfta ämnet. Det förutsätter att allas svar respekteras. 

Understryk att diskussionen förs på ett allmänt plan och att ingen behöver berätta om sina 

personliga erfarenheter. På så vis skyddas alla debattörer. Om någon ställer personliga frågor 

behöver de inte besvaras. 

 

Berätta att vi alla kommer från olika familjer och har olika bakgrund, vilket påverkar våra 

erfarenheter av och uppfattningar om ämnet. Därför finns det inte någon ”rätt” åsikt, utan 

meningen är att diskutera ämnet ur olika synvinklar. 

 

Berätta också att frågorna först diskuteras i par, varefter följer allmän diskussion i hela gruppen. Vid 

behov kan frågorna också dryftas individuellt. 

 

Dela in gruppen i par eller små grupper. Fundera hurdana par som fungerar bäst: kompisar, 

främmande osv. Berätta att ni kommer att diskutera frågor kring nikotinprodukter. 

Se till att grupperna har papper och penna. 
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Bild 3 

 

Del 1: Vad är nikotinprodukter och vad tillverkas de av? 
 

Reflektionsuppgift 

Här följer fem diskussionsfrågor. Läs upp dem för deltagarna och försäkra dig om att de har 

uppfattat dem. Berätta hur mycket tid de har på sig. Be dem skriva ner sina svar på papper i kort 

form. 

Följande bilder ger bakgrundsmaterial till frågorna. Gå igenom svaren tillsammans med bilderna. I 

kommentarfältet finns tilläggsfrågor som stöd för diskussionen. 

Var beredd på mycket olika synpunkter och argument. Försök korrigera felaktiga fakta. Visa 

intresse för varför någon tänker på ett visst sätt, respektera ungdomarnas åsikter även då de inte 

motsvarar dina egna. Försök väcka kritiskt tänkande genom att ställa frågor om vilka risker 

nikotinprodukter har för unga, men berätta också att nikotinprodukter används på många olika 

sätt (sporadiskt bruk, skadliga effekter av regelbundet bruk, nikotinberoende, hälsonyttan av att 

vara nikotinfri). Var själv neutral och tillhandahåll olika perspektiv. 
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Bild 4 

 

Vad är nikotinprodukter och vad tillverkas de av? Studera bilden 
tillsammans. 
 

Gå tillsammans igenom elevernas svar på frågorna 1–3 om vad är nikotin, vilka nikotinprodukter 

de känner till och var och av vad nikotinprodukter tillverkas? 

Bilderna 4–5 ger svar på de två första frågorna, bild 6 på den sista.  

 

Svar och mer information om nikotin. 

 

Vad är nikotin? 
 

Nikotin är en stimulerande, starkt beroendeframkallande substans. Nikotin utvinns ur 

tobaksplantan och är den viktigaste beroendeframkallande substansen i cigarretter, snus och 

andra tobaksprodukter. Tobak framställs genom torkning av blad från växter som hör till 

tobaksväxternas släkte Nicotiana. Den vanligaste tobaksprodukten är tobak, som röks i cigarretter, 

cigarrer, pipa eller vattenpipa. Snus och tuggtobak hör till de rökfria tobaksprodukterna. 

Gemensamt för de talrika olika nikotinprodukterna är just att de innehåller nikotin. 
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Produkter som innehåller tobaksplanta: bl.a. cigarretter, snus, tuggtobak, vattenpipa. 

Elektriska nikotinprodukter: bl.a. e-cigarretter och e-Shisha. I dessa används ofta nikotinhaltig 

vätska. 

Nikotinprodukter som inte innehåller tobak: munhålepulver i portionspåse (en växande 

produktgrupp). 

(Också preparat för substitutionsbehandling innehåller nikotin, men de används för avvänjning 

med bl.a. plåster, tuggummi, tabletter, munspray och portionspåsar). 

 

Bild 5 

 

 

De vanligaste nikotinprodukterna. Svar och mer information om 
nikotinprodukter. 

 

De vanligaste nikotinprodukterna: 

 

Cigarretter: Cigarretter är den mest använda tobaksprodukten i världen. De kan vara 

fabrikstillverkade eller självrullade. Röken från cigarretter innehåller över 4 000 kemiska 

föreningar varav omkring 70 är cancerogena, dvs. cancerframkallande. 

 

Snus: Fuktigt snus av svensk typ hålls i munnen mellan tandköttet och överläppen antingen i 

portionspåsar eller som lössnus i form av en pris (”prilla”). Snus tillverkas av mald tobak med 

tillsatta smakämnen och konserveringsmedel samt andra tillsatsämnen. 
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E-cigarrett: En e-cigarrett är en batteridriven apparat med en vätskebehållare vars innehåll 

förångas. Vätskans huvudingrediens är glycerol eller propylenglykol och den kan innehålla nikotin 

eller vara nikotinfri. En e-cigarrett innehåller inte tobak och i den sker ingen förbränningsreaktion 

såsom vid rökning av vanliga cigarretter. Utseendemässigt varierar apparaterna för e-cigarretter 

stort, men alla fungerar enligt samma princip. 

 

På marknaden introduceras ständigt nya nikotinprodukter, varav somliga inte alls innehåller 

tobaksplanta. Dock har även de bieffekter och är bland annat beroendeframkallande. 

 

Nikotinet upptas i kroppen också via nikotinsubstitutionsprodukter, men det sker långsammare 

och de högsta nikotinhalterna i blodet blir inte lika höga som av cigarretter och snus. 

 

Källor och tilläggsinfo: 
Nuuskakoukku-kampanjens nätsida  

http://smokefree.fi/nuuskakoukku/  (på finska) 

Droglänken.fi. Om tobak, snus och e-cigaretter 

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

https://paihdelinkki.fi/sv/databank/snabbinfo/snus 

https://paihdelinkki.fi/sv/databank/snabbinfo/e-cigarett 

Institutet för hälsa och välfärd. Nätsidan om nikotin 

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

sahkosavuke/nikotiini (på finska) 

EHYT rf:s PDF-broschyr, Fakta om snus (fri översättning) 

https://ehyt.fi/tuote/tositietoa-nuuska-esite/ (på finska) 

EHYT rf:s PDF-broschyr, Fakta om tobak och e-cigaretter (fri översättning) 

https://ehyt.fi/tuote/tositietoa-tupakka-ja-sahkosavuke-esite/ (på finska) 

 

 

 

 

http://smokefree.fi/nuuskakoukku/
https://paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/tobak
https://paihdelinkki.fi/sv/databank/snabbinfo/snus
https://paihdelinkki.fi/sv/databank/snabbinfo/e-cigarett
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/nikotiini
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/nikotiini
https://ehyt.fi/tuote/tositietoa-nuuska-esite/
https://ehyt.fi/tuote/tositietoa-tupakka-ja-sahkosavuke-esite/
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Bild 6  

 

Tillverkning av nikotinprodukter. Svar och mer information. 

 

Gå tillsammans igenom fråga 3: Var och av vad tillverkas nikotinprodukter? 

 

Av vad tillverkas nikotinprodukter? 
 

• Tobak tillverkas genom torkning av blad från växter som hör till tobaksväxternas släkte 

Nicotiana. Den vanligaste tobaksprodukten är tobak som röks i cigarretter, cigarrer, pipa eller 

vattenpipa.  

• Snus och tuggtobak hör till de rökfria tobaksprodukterna. Snus består av mald tobak till vilken 

bland annat vatten, salt, smakämnen samt olika konserveringsmedel och fuktande ämnen 

(humektanter) tillsatts. 

• Alla tobaksprodukter innehåller beroendeframkallande nikotin. Därtill innehåller de bland 

annat cancerogena tobaksspecifika nitrosaminer (TSNA), PAH-föreningar (polycykliska 

aromatiska kolväten), tungmetaller och rester av bekämpningsmedel från odlingen. 

 

Tobakens produktionskedja 
 

• I odlingen ingår fröproduktion, jordbearbetning, bevattning, användning av 

jordbrukskemikalier (bekämpningsmedel och gödningsmedel), skörd och bränning av 

restskörden. 
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• Efter skörden torkas tobaksbladen. Merparten av den tobak som ska användas i cigarretter 

torkas i särskilda torkanläggningar, en del lufttorkas utomhus. I det förra fallet torkas den 

gröna tobaken i slutna byggnader som uppvärms med eldstäder. 

• I den första processen efter torkningen klassificeras och blandas tobaksbladen, medan 

bladskaften och andra oanvändbara delar skärs bort. Sedan följer fortsatt torkning, varefter 

tobaken förpackas och lagras tillfälligt. 

• Efter två till tre dygn forslas den behandlade tobaken till fabrikerna för cigarrettillverkning. 

• Förutom tobaken har cigarretterna filter, papper, förpackningsmaterial och aromämnen. 

• De färdiga tobaksprodukterna transporteras via inhemska eller internationella rutter till lager 

och därifrån vidare till återförsäljarna. 

• Varje fas i tobakens produktionskedja bidrar till klimatförändringen antingen genom utsläpp 

eller som koldioxidavtryck av de använda materialen. 

• Tobaksproduktionen orsakar också många hälsoproblem för dem som arbetar i 

produktionskedjans olika faser. 
 

Av vad tillverkas nikotinprodukter? 
 

• Tobaksplanta odlas i cirka 125 länder. Kina, Indien och Brasilien hör till de största 

producentländerna. 

• E-cigarretter tillverkas huvudsakligen i Kina, där industrin är obetydligt övervakad och 

reglerad. 

 
Källor och tilläggsinfo: 

Institutet för hälsa och välfärd. Nätsida om snus 

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

sahkosavuke/nuuska (på finska) 

Läkarsällskapet Duodecim. Elektriska cigaretter (fri översättning). 14.12.2016. 

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01164 (på finska) 

PDF-dokument: Utvärdering om tobakdistributionskedjans globala miljöpåverkan och strategi för 

att minska på den. (fri översättning) Världshälsoorganisationen WHO; 2018. 

https://suomenash.fi/wp-content/uploads/2019/05/WHO_FCTC_raportti-FINAL.pdf (på finska) 

Ash Finland svenskspråkigt material: https://suomenash.fi/sv/material/ 

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/nuuska
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/nuuska
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01164%20
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01164%20
https://suomenash.fi/wp-content/uploads/2019/05/WHO_FCTC_raportti-FINAL.pdf
https://suomenash.fi/sv/material/
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Bild 7 

 

 

 

Del 2: Vem får använda nikotinprodukter i Finland? Varför finns det 
åldersgränser? 

 

Gå tillsammans igenom elevernas svar på frågorna 4. Vem får använda nikotinprodukter i Finland? 

Varför finns det åldersgränser? Bild 7 ger svar och mer information. 
 

Svar och mer information om lagstiftningen om nikotinprodukter. 

 

Vem får använda nikotinprodukter i Finland? Varför finns det åldersgränser? 

 

Tobakslagens syfte är att hjälpa unga att undvika nikotinprodukter och skydda dem mot tobaksrök 

och reklam för dessa produkter. 

 

Tobakslagen 549/2016: 

• Tobaksprodukter och nikotinvätskor får inte säljas eller på annat sätt överlåtas eller förmedlas 

till den som inte har fyllt 18 år. 

• Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätska i landet. 

• Den som inte har fyllt 18 år får inte inneha tobaksprodukter eller nikotinvätska. 
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• Rökning samt användning av snus och e-cigarrett är förbjudna i läroanstalter och på deras 

utomhusområden (gäller alla som vistas på området, också på kvällar och under semestertid). 

• Tobaksprodukter, tobakssurrogat, röktillbehör, tobaksimitation, e-cigarrett eller nikotinvätska 

får inte marknadsföras. 

• Rökning är också förbjuden inne i ett kommunikationsmedel som är i privat bruk, när en 

person som inte fyllt 15 år vistas i det. 

 

Källor och tilläggsinfo:  
Ett rökfritt Finland 2030. https://savutonsuomi.fi/sv/ 

Finlex Tobakslagen 549/2016. https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20160549 

EHYT rf, Förbudsskyltar mot användning av nikotinprodukter 

https://ehyt.fi/sv/produkt/fobudsskyltar-mot-anvandning-av-nikotinprodukter/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://savutonsuomi.fi/sv/
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20160549
https://ehyt.fi/sv/produkt/fobudsskyltar-mot-anvandning-av-nikotinprodukter/
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Bild 8 

 

 

Begränsningar för nikotinprodukter 

 

Reflektionsuppgift 

Dela in gruppen i par eller små grupper, kanske i nya kombinationer så att det blir omväxling. Vid 

behov kan frågorna också dryftas individuellt. Du kan antingen be paren/grupperna att behandla 

en fråga i sänder och diskutera efter varje fråga, eller också kan du genast ge dem en hel bunt med 

frågor som de får dryfta och gå igenom på en gång. De som vill kan skriva ner sina funderingar. 

 

Förhåll dig öppen till de tankar ungdomarna kommer med, även om de inte motsvarar dina egna. 

Då paren/grupperna är färdiga, gå tillsammans igenom frågorna, en i sänder. Till näst följer 

stödmaterial till frågorna. 

 

Svar och mer information om begränsningar för nikotinprodukter. 

 

Varför och hur begränsas tillgången på nikotinprodukter? 
 

• För att det ska vara möjligt är det viktigt att de som röker idag slutar röka och att ingen längre 

börjar. 

• Med tobakslagen skyddas också icke-rökare mot tobaksrök. 
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Rökning är förbjuden: 
 

1) i sådana lokaler i byggnader, i kommunikationsmedel och på motsvarande platser som är 

tillgängliga för allmänheten eller anställda eller för kunder för tillhandahållande av tjänster som 

producerats i näringsverksamhet eller offentliga tjänster. 

 

2) under skyddstak och på läktare vid offentliga tillställningar som anordnas på utomhusområde 

och på andra platser som direkt är avsedda för publiken som ska följa tillställningen och där 

deltagarna vistas stillastående eller stillasittande. 

 

Källor och tilläggsinfo:  
Ett rökfritt Finland 2030. https://savutonsuomi.fi/sv/ 

Finlex Tobakslagen 549/2016. https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20160549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://savutonsuomi.fi/sv/
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20160549
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Bilderna 9-10 

 

 

 

Tobakslagens tidslinje. Svar och mer information om begränsningarnas 
effekter. 

 

Funkar begränsningarna? Är de motiverade och nödvändiga? 

 

I och med den strängare tobakslagen har rökningen i Finland minskat drastiskt. Lagen är en 

framgång utan motstycke. I början av 1900-talet var cigarrettkonsumtionen per capita i Finland 

störst i hela världen, idag är situationen en helt annan (Ett rökfritt Finland 2030). 
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Rökningens utveckling i Finland: 

 

1940-talet 

Under krigen tilldelades soldaterna s.k. proviantcigarretter som lärde dem röka. Efter krigen rökte 

76 procent av männen och 13 procent av kvinnorna. 

 

1990-talet 

33 procent av männen och 20 procent av kvinnorna rökte. 

 

År 2015 

16 procent av männen och 12 procent av kvinnorna rökte. 

 

Källa: 
Ett rökfritt Finland 2030. Tidsaxel:  https://savutonsuomi.fi/sv/steg-steg-mot-rokfrihet/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://savutonsuomi.fi/sv/steg-steg-mot-rokfrihet/
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Bilderna 11-13 
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Snus och lagen. Mer att reflektera över: Vad säger lagen om snus? 
 

Gå tillsammans igenom bilderna 11–13. 

 

Mer information och svar om lagstiftningen kring snus. 

 

Försäljning, överlåtelse och förmedling av snus är förbjuden i Finland. 
 

• En vuxen person som återvänder från utlandet får ha med sig ett kilo snus per kalenderår för 

personligt bruk. Som gåva får snus inte föras in i landet, inte ens åt familjemedlemmar. 

• Den som för in större mängder än de tillåtna gör sig skyldig till smuggling. Maximistraffet för 

smuggling är fängelse i två år. Också beställning av snus från nätet är förbjuden. Den som 

beställer kan göra sig skyldig till smuggling, även om produkten levereras av någon annan. 

• Enligt lagen om tobaksaccis beskattas snus som en produkt som innehåller tobak. Accisen är 

37 cent per gram, vilket innebär att den som åker fast för import av ett par tre kilo snus 

betalar cirka tusen euro enbart som accis. Enligt rättspraxis ska beloppet betalas oavsett om 

snuset konfiskeras vid införseln eller senare. Tobaksaccisen för snus måste alltid betalas, 

oavsett ålder. 

• Att köpa snus är ett brott i Finland, oavsett hur snuset har förts in i landet. Brottsrubriceringen 

är då olaglig import. Minimistraffet är böter, maximistraffet ett och ett halvt år i fängelse. 
 

Diskussionsuppgift: Hur skulle ni begränsa tillgången på nikotinprodukter? 
 

Gå tillsammans igenom ungdomarnas svar på frågan. Diskutera därefter ämnet. 

Källor:  
Finlex Tobakslagen 549/2016. https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20160549 

Tullen. Infopaket om snus (på finska) 

https://tulli.fi/documents/2912305/3727159/Nuuska%2C+tietopaketti/58bc3967-ebda-47fa-

b531-18e5d59d1024/Nuuska%2C+tietopaketti.pdf 

Tullen. Resandeinförsel av tobaksprodukter 

https://tulli.fi/sv/privatpersoner/resande/resandeinforsel-av-tobaksprodukter 

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20160549
https://tulli.fi/documents/2912305/3727159/Nuuska%2C+tietopaketti/58bc3967-ebda-47fa-b531-18e5d59d1024/Nuuska%2C+tietopaketti.pdf
https://tulli.fi/documents/2912305/3727159/Nuuska%2C+tietopaketti/58bc3967-ebda-47fa-b531-18e5d59d1024/Nuuska%2C+tietopaketti.pdf
https://tulli.fi/sv/privatpersoner/resande/resandeinforsel-av-tobaksprodukter
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Bild 14 

 

Del 3: Hur påverkar nikotinprodukter människan? 

 

Gå tillsammans igenom elevernas svar på fråga 5. Hur påverkar nikotinprodukter människan? 

Bilderna 15–17 ger svar och mer information.  
 

 

Bild 15 
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Nikotinberoende. Svar och mer information om hur nikotinprodukter 
påverkar människan. 

 

Nikotinberoende 

• Nikotin är en stimulerande, starkt beroendeframkallande substans. Vid upprepad användning 

vänjer sig kroppen vid substansen och anpassar sig därefter. Risken för att bli beroende är då 

hög. Nikotin påverkar nervbanorna, och förändringarna i hur transmittorer frigörs stärker 

nikotinberoendet. Regelbundet bruk leder dels till större tolerans, dels till att de 

välbehagskänslor som nikotinet stimulerar blir starkare. 

• Unga är särskilt känsliga för nikotinberoende, eftersom nervsystemet fortfarande utvecklas 

vid unga år och således är känsligt för de förändringar som nikotinet orsakar. 

• Hur beroendet utvecklas varierar individuellt beroende på ärftliga faktorer och miljö. 

• Nikotinrelaterade abstinenssymptom uppträder då hjärnan inte längre får den nikotindos den 

vant sig vid. Abstinenssymptomen är starkast några dagar efter att rökningen slutat. 

Symptomens varaktighet varierar individuellt. 

 

• Nikotinrelaterade abstinenssymptom är bland annat: 

o irritation 

o svaghetskänsla 

o otålighet 

o tobaksbegär 

o orolighet 

o koncentrationssvårigheter 

o sömnproblem 

o huvudvärk 

o sötsug och större aptit.  

 

• Vuxna rökare har oftast börjat röka vid unga år. Största delen skulle ändå vilja sluta. 

 

Nikotin är ett giftigt ämne 
 

• Nikotin är ett giftigt ämne som också används som insektsgift. Om man sväljer nikotin eller får 

det i större mängder på huden eller i ögonen har det snabba giftiga effekter. 

• Nikotin höjer pulsen genom att hjärtat sammandras snabbare, och risken för rytmstörningar 

växer. 
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• Nikotinet får blodkärlen att minska så att blodcirkulationen i musklerna minskar, vilket ökar 

risken för idrottsskador och bromsar musklernas återhämtning efter en idrottsprestation. 

 

Källor: 
Droglänken. Snabbinfo om snus. https://paihdelinkki.fi/sv/databank/snabbinfo/snus 

Institutet för hälsa och välfärd. Nätsidans info om nikotin (på finska)  

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

sahkosavuke/nikotiini 

 

Bild 16 

 

 

Effekter av rökning. Svar och mer information om rökningens effekter. 

 

Cigarrettröken innehåller över 4 000 föreningar varav omkring 70 är cancerogena. 

 

Rökning är så farlig att varannan rökare dör för tidigt i tobaksrelaterade sjukdomar om rökningen 

fortsätter. Eftersom rökningen i Finland har minskat kraftigt har också för tidig dödlighet i t.ex. 

hjärt-kärlsjukdomar minskat. 

 

https://paihdelinkki.fi/sv/databank/snabbinfo/snus
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/nikotiini
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/nikotiini
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Rökning orsakar skador i hela kroppen. De främsta sjukdomarna som orsakas av rökning är cancer 

samt sjukdomar i andnings- och cirkulationsorganen. Rökning försvagar också effekten av många 

medicinska behandlingar. Dessutom ökar risken för komplikationer i samband med behandlingar 

och ingrepp, till exempel operationer, och tillfrisknandet vid sårskador och frakturer blir 

långsammare. 

 

Rökning är starkt beroendeframkallande, varför det ibland är svårt att sluta röka. 

 

Exponering för tobaksrök, dvs. passiv rökning, kan orsaka nästan likadana hälsoskador som 

egentlig rökning. 

 

Källor och tilläggsinfo: 
Institutet för hälsa och välfärd. Tobakens påverkan på hälsan (på finska).  

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

sahkosavuke/savuke 

 

  

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/savuke
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/savuke
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Bild 17 

 

 

Effekter av snus. Studera bilden tillsammans. 

 

Nikotinet i snuset är starkt beroendeframkallande. Ofta är nikotinhalten hög. Eftersom snuset hålls 

länge i munnen och emellanåt byts ut mot en ny pris kan nikotinhalten i snusarens blod ligga på 

hög nivå under en lång tid. 

 

Munhälsa: Snusarens tänder färgas och slits lätt. Där snuset hålls i munnen skadas slemhinnorna. 

Det syns som ljusa eller gråaktiga, skrynkliga och tjocknade områden. Skadorna läks oftast efter att 

snusanvändningen upphört. 

 

Tandköttet dras uppåt och blir anfrätt, tändernas fästvävnader blir slappa. Förändringarna i 

tandköttet är bestående. 

 

De skadade partierna drabbas av bakterier, vilket ofta ger snusare dålig andedräkt. 

 

Hjärt- och kärlsjukdomar: Då snuset är i munnen höjs pulsen och blodtrycket, vilket är skadligt för 

hjärtat och artärerna. Snuset tycks orsaka störningar i cellskiktet inuti blodkärlen, något som kan 

bidra till förträngningar blodkärlen. 

Snusandet förkortar också hjärtats vilofas så att hjärtkamrarna får jobba hårdare för att hålla 

blodet i omlopp. Dessa förändringar kan leda till hjärtsvikt. 
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Diabetes: Rikligt snusande ökar risken för diabetes typ 2, eftersom nikotinet minskar 

insulinkänsligheten. 

 

Cancer: Djurförsök har visat att de tobaksspecifika nitrosaminerna (TSNA) i tobak och snus är 

cancerogena. Hos människan utvecklas och yttrar sig cancer långsamt. Vår kunskap om hur snus 

påverkar olika cancersjukdomar är ännu bristfällig. Snusande tycks dock öka risken för cancer i 

ändtarmen, magen, matstrupen och bukspottskörteln. Snus av svensk typ har i vissa 

undersökningar också konstaterats öka risken för cancer i munhålan och svalget. 

 

Snusning under graviditet och amningstid: En kvinna som använder snus under graviditeten löper 

risk för förtidsbörd. Det finns också en risk för att barnet är ovanligt litet eller dödfött. Barn till 

snusande mödrar tycks löpa större risk för andningsstillestånd och hjärt-kärlsjukdomar. 

 

Källa:  
Institutet för hälsa och välfärd. Nätsida om snus 

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

sahkosavuke/nuuska (på finska) 

 

 

 

  

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/nuuska
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/nuuska
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Bild 18 

 

 

Varför används nikotinprodukter? 

 

Reflektionsuppgift 

 

Åsiktsfråga; det finns inget rätt svar. Användning av nikotinprodukter kan vara förknippad med 

positiva sidor, men också med känslan av förlorad kontroll till följd av det beroende som nikotinet 

framkallar. 

 

Förhåll dig öppen till de tankar ungdomarna för fram, även om de inte motsvarar dina egna. 

Erkänn till exempel den positiva känsla som nikotinprodukter eventuellt kan ge, men försök väcka 

kritiskt tänkande kring riskerna, såsom beroende. Lyft fram utsattheten för risker under tonåren. 

Försök få gruppen att fundera över vilka positiva effekter som kan följa av att man inte använder 

nikotinprodukter (bevarad autonomi, hälsa, mindre utgifter...). 

 

Mer information till läraren som stöd i diskussionen 

 

Ge exempel på svar och ställ tankeväckande tilläggsfrågor. 

 

Största delen av de vuxna användarna av nikotinprodukter skulle vilja sluta och kan ha försökt göra 

det många gånger. Att sluta är inte lätt, eftersom beroendet har vuxit sig starkt under årens lopp. 
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För att ha roligt, trivas tillsammans, kasta loss från vardagen?  

Grupptryck/viljan höra till gruppen? 

 

• Be ungdomarna förklara hur grupptrycket fungerar. 

 

Upproriskhet, ”vill vara cool”. Med hjälp av nikotinprodukter eller andra rusmedel kan man ge ett 

”mer vuxet” intryck. 

 

• Försök lyfta fram andra indikatorer på vuxenhet, en minoritet av de vuxna använder 

nikotinprodukter. Kunde förmågan att ta ansvar och modet att handla självständigt vara 

sådana indikatorer?  

 

Somliga är helt enkelt inte intresserade. Det kan också bero på hälsoskador, kostnader, rädsla för 

straff. Också religion kan påverka valet. 

 

• Berätta om positiva följder av att inte använda nikotinprodukter. 

 

Exemplen är många; ungdomarna ser nikotinprodukter användas både i sin omgivning och i sociala 

medier. 

 

• Det går också att närma sig frågan så att ungdomarna får fundera över hurdant exempel de 

med sitt beteende själva ger åt till exempel sina småsyskon eller andra ungdomar. 

 

Mikko Piispa har undersökt snusanvändningen bland unga (2018) och kommit fram till att 

orsakerna till att man börjar snusa framför allt handlar om experimentlust, nyfikenhet och trycket 

från kompisar. De tillfrågade ungdomarna berättade också om positiva upplevelser i början av 

snusandet, något som dock avtog vid fortsatt bruk. Ungdomarna uppgav att snus var något de 

använde i avslappnade situationer: att snusa medan man sysslar med något annat kändes 

rogivande. Snus användes också i umgänge om kvällarna och i samband med fritidssysslor, t.ex. 

videospel. Dessutom ansågs snuset i sig skapa socialitet, åtminstone så att man delar sina 

upplevelser med andra. Bland de orsaker de anförde för att inte använda snus kan nämnas 

hälsoskador, utgifter, rädsla för straff, snusets ”onyttighet”, snusets ”äcklighet” samt estetiska 

aspekter, såsom att en putande eller rinnande överläpp inte ser bra ut. 
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Källa: 
PDF-dokument: Mikko Piispa (2018) Snus och Ungdomar – kvalitativ utredning om ungas 

snusanvändning och anskaffningssätt (fri översättning) Nuuska ja Nuoret- laadullinen selvitys 

nuorten nuuskan käytöstä ja hankintatavoista. 

http://www.ehyt.fi/sites/default/files/tiedostot/nuuska_ja_nuoret_0.pdf (på finska) 

Bild 19 

 

 

Del 4: Vad berättar statistiken om användning av nikotinprodukter bland 
unga? 

 

Gå tillsammans igenom bilderna 20–21. Då bilderna visas kan ni fundera över varför statistiken har 

utvecklats som den gjort. 

 

Stödfrågor hittar du i kommentarfältet. 
 

 

 

 

http://www.ehyt.fi/sites/default/files/tiedostot/nuuska_ja_nuoret_0.pdf
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Bild 20 

 

Statistik från enkäten Hälsa i skolan. Studera statistiken tillsammans. 

 

Statistiken från enkäten Hälsa i skolan visar daglig rökning bland unga i olika ålder i hela Finland 

2006–2019. Fundera tillsammans över orsakerna till denna utveckling. 

 

Varför har rökning minskat bland unga under de senaste åren? 

 

Det finns många orsaker, bland annat: 

• skärpningen av tobakslagen, 

• fler unga har insett rökningens negativa effekt på hälsan, 

• rökning har fått sämre rykte, 

• rökning bland föräldrar har minskat; barn och unga har inte längre en modell för rökning. 

 

Källa 
Institutet för hälsa och välfärd. Resultat från enkäten Hälsa i skolan 2006-2019. 

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/sv/ktk/ktk1/summary_trendi?alue_0=87869&mittarit_0=2005

37&mittarit_1=200573&mittarit_2=199289&sukupuoli_0=143993# 

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/sv/ktk/ktk1/summary_trendi?alue_0=87869&mittarit_0=200537&mittarit_1=200573&mittarit_2=199289&sukupuoli_0=143993
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/sv/ktk/ktk1/summary_trendi?alue_0=87869&mittarit_0=200537&mittarit_1=200573&mittarit_2=199289&sukupuoli_0=143993
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Bild 21 

 

Statistik från enkäten Hälsa i skolan. Studera statistiken tillsammans. 

 

Statistiken från enkäten Hälsa i skolan visar daglig snusning bland unga i olika ålder i hela Finland 

2006–2019. Fundera tillsammans över orsakerna till denna utveckling. 

 

Varför har snusning ökat bland unga? 

 

Det kan bero på bland annat: 

• bristande kunskap om snusets skadliga effekt på hälsan, 

• snus ges en positiv framtoning till exempel i sociala medier, 

• restriktionerna för snusning är inte lika stränga som för rökning, 

• vuxna märker inte att unga snusar, 

• snus används av förebilder (t.ex. idrottare). 

 

 

Källa: 
Institutet för hälsa och välfärd. Resultat från enkäten Hälsa i skolan 2006-2019. 

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/sv/ktk/ktk1/summary_trendi?alue_0=87869&mittarit_0=200537&

mittarit_1=200573&mittarit_2=200465&sukupuoli_0=143993# 

 
 
 
 
 

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/sv/ktk/ktk1/summary_trendi?alue_0=87869&mittarit_0=200537&mittarit_1=200573&mittarit_2=200465&sukupuoli_0=143993
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/sv/ktk/ktk1/summary_trendi?alue_0=87869&mittarit_0=200537&mittarit_1=200573&mittarit_2=200465&sukupuoli_0=143993
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Bild 22  

 
 

Extra reflektionsuppgift 

 

Som en repetition får eleverna göra en bedömning av hur stor procentuell andel av eleverna i 

årskurserna 8–9 som dagligen använder någon nikotinprodukt. Då ni behandlat frågan, visa bild 23. 
 

Bild 23 

 
 

Grundskolans 8.-9.-klassisternas dagliga användning av nikotinprodukter 
 
Största delen av unga använder inte alls nikotinprodukter.  
 
Källa: Enkäten Hälsa i skolans nationella resultat år 2000–2019. 
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Bild 24 

 

Del 5 Sammandrag och mer information. Värderingsövning 

 

Syftet med värderingsövningen är att ge den som leder lektionen information om deltagarnas 

åsikter och att sammanfatta de teman som behandlats. 

 

Be ungdomarna ställa sig på rad, vända mot dig (kräver utrymme). Berätta att ni ska göra en 

värderingsövning. I vänstra ändan av en fantiserad linje finns ”tycker olika”, i högra ändan ”tycker 

lika”. Berätta att du tänker framföra påståenden och att deltagarna ska inta en position på linjen 

enligt hur lika eller olika de tycker om varje påstående. Betona att de ska göra personliga val, inte 

följa andra. 

 

Lektionsledaren läser upp påståendena. 
 

• Användning av nikotinprodukter skadar inte andra. 

• Restriktionerna för användning av nikotinprodukter fungerar bra. 

• Rökning bland minderåriga hindras tillräckligt effektivt. 

• Jag är ibland orolig över hur en bekant använder nikotinprodukter. 

• Det är lätt att när som helst sluta använda nikotinprodukter. 

• Största delen av de unga använder någon nikotinprodukt dagligen. 

• Idag lärde jag mig någonting nytt. 
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Värderingsövningen kan genomföras så att man bara förflyttar sig, men det går också att dessutom 

fråga vissa deltagare varför de ställde sig just där. I diskussionen kan ungdomarna berätta om hur 

de personligen upplever de nikotinproduktrelaterade teman som behandlats. Kom dock ihåg att till 

exempel frågan ”Jag har ibland varit orolig över hur en bekant använder nikotinprodukter” kan vara 

för personlig; den kan därför också utelämnas. 

 

Vi har alla våra personliga erfarenheter, attityder, känslor och föreställningar kring rusmedel. Det 

lönar sig att fundera över dessa frågor, för då märker vi hur vår egen historia och våra personliga 

erfarenheter påverkar oss och våra föreställningar om rusmedel. Ungdomarna lever ett mångsidigt 

liv där rusmedel syns i vardagen på olika sätt. Alla unga är inte intresserade av rusmedel. 

Merparten har inte missbruksproblem, men negativa följder av rusmedel har de flesta haft någon 

gång. 
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Bild 25 

 
 

Mer info om ämnet på sidan buenotalk.fi Reklambild 

Webbsajten buenotalk.fi är en kanal för unga som det lönar sig att uppmana ungdomarna att 

besöka. Största delen av innehållet är på finska men i frågespalten kysy-fråga kan man ställa frågor 

på svenska och läsa tidigare svar på svenska. Sajten drivs av EHYT rf. Där ges mer information om 

rusmedel och spelande och även om andra ämnen av intresse för högstadieelever och studerande 

på andra stadiet. Bueno-relaterat material finns också på Instagram och YouTube. 

 

På buenotalk.fi finns det också små quiz där ungdomar kan testa sina kunskaper om alkohol och 

droger.  

 

Buenotalk.fi har också en frågespalt där man anonymt kan ställa frågor kring rusmedel och 

spelande. I spalten visas också andras frågor och svaren på dem. Frågorna besvaras inom tre dagar. 

Inkomna frågor redigeras till videor på Buenotalks YouTube-kanal som behandlar 

ungdomsproblematik i lättsammare ton. 

 

 


