
Ungdomar och snus•	 Ungdomarna använder och testar snus i allt större omfattning.
•	 Ungdomarna har inte tillräckligt med information om snusets 

skadliga effekter.
•	 Snus är en tobaksprodukt som orsakar starkt beroende och 

sjukdomar samt försämrar den fysiska prestationsförmågan.
•	 Föräldrarna kan påverka barnens och ungdomarnas attityder och 

användning av rusmedel.

Mer information
•	 fressis.fi (tips om att sluta använda snus och röka för ungdomar)
•	 pokalehuulessa.fi (för ungdomar)
•	 tyokalupakki.net (information och metoder som stöd för undervisning)
•	 stumppi.fi (stöd för att sluta använda tobaksprodukter för vuxna)

Källor
•	 Salomäki, S.-M. & Tuisku, J. (2013). Nuuska nuorten maailmassa. 

Suomen Syöpäyhdistys ry:n, Valo ry:n ja Savuton pääkaupunkiseutu 
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Tips för föräldrar
•	 Snus är en tobaksprodukt. Snusanvändning skadar ditt barns hälsa 

och orsakar beroende.
•	 Förhåll dig negativt till snus på samma sätt som till andra 

tobaksprodukter. Fundera även hur du vill föregå som exempel för 
dina barn då det gäller snusanvändning. Förälderns exempel och 
attityd påverkar barnets uppfattning om snus.

•	 Diskutera användningen av snus och dess skadliga inverkan med 
ditt barn. En ung person behöver information om vilka hälsorisker och 
andra skadliga effekter snuset för med sig.

•	 Se till att ditt barn inte har tillgång till snus hemma. Lätt tillgång till 
snus frestar barnen att testa och använda det.

•	 Uppmuntra ditt barn till snusfrihet och stöd barnet med att sluta 
använda snus.

•	 Acceptera inte olagliga affärer med förmedling av snus till 
minderåriga ungdomar och barn.

•	 Snus hör inte till idrott – och inte heller något annat rusmedel. Snuset 
försämrar en ung idrottares prestationsförmåga.

Vad bör jag som förälder känna till? 



Varför använder ungdomar snus?
Snuset är en typ av modefenomen bland unga pojkar. Snuset uppfattas 
som ett manligt rusmedel och anses lämpa sig även för idrottare. 

Ungdomarna har inte tillräckligt med information om snusets skadliga 
effekter. Ungdomarna anser att snuset är mindre skadligt än tobak. Både 
snus och tobak är tobaksprodukter och hälsovådliga. Båda innehåller niko-
tin som orsakar starkt beroende och sjukdomar samt försämrar den fysiska 
prestationsförmågan.

Enligt ungdomarna är snus lätt att använda, och det märks inte. Snus 
kan användas i många situationer där man inte kan röka, till exempel 
inomhus. De vuxna lägger inte nödvändigtvis märke till ungdomarnas snu-
sanvändning, och det är således inte lika lätt att bli fast för snusanvänd-
ning som rökning. En del av ungdomarna använder både tobak och snus.

Ungdomarna upplever att snusanvändningen är mer acceptabel 
än rökning. Snusanvändningen stör inte människorna i omgivningen 
på samma sätt som rökning. Många vuxna – hemma, i skolan, vid 
hobbyutövande – förhåller sig mer tolerant till snusanvändning än rökning. 
Detta stärker ungdomarnas positiva uppfattningar om snus.

Användning och test allt vanligare
Ungdomarna har under de senaste åren använt och testat snus i allt större 
utsträckning än tidigare. I fråga om att testa snus är högstadie- och gym-
nasieåldern den mest kritiska tiden. Snus används i synnerhet av pojkar, 
men också bland flickor blir det vanligare att använda och testa snus. Det 
är vanligt att idrottare använder snus, i synnerhet ungdomar som deltar i 
olika typer av lagsport.

Vilka negativa konsekvenser ger 
snusanvändningen upphov till?
Starkt beroende
•	 Nikotinet i snuset ger upphov tull ett starkt beroende.
•	 På grund av beroendet blir man så att säga ”tvungen att använda” snus. 

De abstinenssymtom som snuset ger upphov till, till exempel rastlöshet, 
irritation, bristande koncentrationsförmåga, trötthet och huvudvärk, 
skapar olägenheter i livet. På grund av beroendet blir det också svårare 
att sluta använda snus.

•	 Hos ungdomar utvecklas hjärnan, och därför uppstår ett beroende lättare.

Övriga hälsoskador
•	 Cancer: Det har konstaterats att snuset har en koppling till många olika 

typer av cancer.
•	 Hjärt- och kärlsjukdomar: Nikotinet i snuset påverkar hjärt- och 

kärlfunktionen vilket ökar risken att drabbas av eller avlida i hjärt- och 
kärlsjukdomar.

•	 Skador på slemhinnorna, förändringar i tandköttet och tandskador: 
Snusanvändarnas tandkött dras uppåt och tandrötterna blottas. 
Tänderna slits, blir mörkare och drabbas av karies. Vid stället där snuset 
placeras uppstår skador på slemhinnorna i munnen. Munbakterierna 
fastnar lätt i en skada på slemhinnan. Snusandet ger upphov till 
tandköttsinflammation vilket leder till dålig andedräkt.

Det är onödigt att använda snus
•	 Det ser dumt ut att använda snus. Det är äckligt och smutsigt.
•	 Snus kostar mycket.

Vad är snus?
•	 Snus är en tobaksprodukt.
•	 Snuset innehåller rikligt med nikotin samt cirka 28 carcinogena 

substanser och giftiga ämnen, till exempel tungmetaller och rester av 
bekämpningsmedel.

•	 Snus ger snabbt upphov till ett starkt beroende och är på många sätt 
hälsovådligt.

Vad säger lagen?
•	  I Finland är det förbjudet att föra in, sälja och överlåta snus.
•	 En resenär som återvänder från utlandet får dock föra in högst 30 

snusdosor om 50 gram för eget bruk. Det är olagligt att sälja eller 
överlämna snus till en kompis.

•	 Enligt lagen är det förbjudet för personer under 18 år att inneha och  
föra in snus i landet.

En ung idrottare och snus
•	 Många unga idrottare har felaktiga uppfattningar om användningen 

av snus. Många vet inte att snuset försämrar prestationsförmågan.
•	 Nikotinet i snuset leder till att blodådrorna dras samman vilket i 

sin tur försämrar blodomloppet i musklerna. Musklernas syre- och 
näringsupptagning minskar. Nikotinet höjer blodtrycket och minskar 
hjärtats slagkapacitet. En ung idrottares användning av snus:
	- den fysiska prestationsförmågan försämras
	- återhämtningen blir långsammare
	- muskeluthålligheten, muskelstyrkan och muskelmassan minskar
	- ökar predispositionen för idrottsskador och skadeläkningen blir 

långsammare
	- försämrar den psykiska prestationsförmågan (beroende och 

abstinenssymtom)
•	 Snusets närvaro och synlighet i hobbymiljön, idolernas och 

tränarnas modell och exempel samt lagets sätt att agera påverkar 
snusanvändningen bland unga idrottare.

För en ung person kostar snuset 
cirka 5–10 €/dosa. Personer som 
dagligen använder snus förbrukar 
vanligtvis en dosa på 1–3 dagar.


