


Efter att tobakstillverkare kommit på att blanda i söta smaksätt-
ningar (bär, frukter, mint mm) i vattenpipstobaken, har sprid-
ningen exploderat. Numera röker över 100 miljoner människor 
vattenpipa, världen över. Vattenpipsrökning har även blivit allt 
vanligare bland unga. Enligt CAN (2015) har 22 % av pojkarna 
och 21 % av flickorna i årskurs nio testat vattenpipa. Hela 43 % 
av pojkarna och 39 % av flickorna i gymnasiet, årskurs två, har 
rökt vattenpipa. Till skillnad från i ursprungsländerna pekar 
trenden i Sverige snarare på tidig introduktion till och debut av 
vattenpipsrökning.

Den tobak som röks i vattenpipa kan krasst delas in i två olika 
kategorier, dels tobak utan tillsatser (Tumbak/Ajami, Jurak) och 
smaksatt tobak (Maasel). Maasel, som är den mest förekomman-
de vattenpipstobaken i Sverige, består av cirka 30 % tobak och 
70 % honung eller melass (en restprodukt vid sockerproduk-
tion).Tobaken säljs i färgglada förpackningar, ofta dekorerade 
med frukter, och saknar i de flesta fall både innehållsförteckning 
och varningstexter.

Förpackningarna är mer lika godisförpackningar än andra 
tobaksförpackningar. Så kallad nikotinfri tobak eller örttobak 
förekommer även och består då i stora drag av melass, tillsatser 
och sötningsmedel. OBS! Örttobak och rökmassa ger lika mycket 
skador och sjukdomar som nikotin-tobak utom just den beroen-
deskapande e�ekten.

SMAKEN OCH TOBAKEN

Unga Drogförebyggare vill slå hål på myter kring 
vattenpipan och öka kunskaperna kring dess ohälsoe�ekter. 
Unga Drogförebyggare tycker att det är fräscht att vara 
Tobaksfri!
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DET ÄR JU INTE SÅ FARLIGT... 
ELLER?



Kolmonoxid
Kolmonoxid tar syrets plats i blodet och ökar risken för hjärtkärl-
sjukdomar och kan även, vid kolmonoxidförgiftning, leda till 
medvetslöshet och kvarstående neurologiska skador hos 
individen. Vid rökning av vattenpipa är halten av kolmonoxid, 
efter de första fem minuterna, fyra gånger högre än vid rökning 
av en cigarett.

Nikotin
Den substans i tobaksröken som skapar beroende är nikotin. Vid 
rökning av vattenpipa är nikotinmängden flera gånger högre än 
vid rökning av en cigarett (för maasel cirka 6,5 gånger högre 
och umbak/ajami cirka 70 gånger högre).

Tjära
Tjära innehåller en mängd cancerframkallande ämnen, bl. a. 
nitros-aminer. Då röksessionerna ofta är långa i kombination 
med att röken kan andas in djupare i lungorna blir intaget av 
tjära högt. Vattenpipsrökningen fördubblar risken för lungcan-
cer.

Forskningen pekar på ett tydligt samband mellan rökning av 
vattenpipa och bruk av, i första hand, cigaretter och snus, men 
även alkohol och narkotika. Ju oftare individen röker vattenpipa 
desto högre är risken för bruk av de övriga substanserna.
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Likt cigarettrök innehåller röken från vattenpipan ett flertal 
skadliga ämnen, däribland kolmonoxid, tjära, tungmetaller och 
andra cancerframkallande ämnen samt partiklar från kolet. 
Röken från vattenpipan är sval och användaren kan därför 
andas in röken djupare ner i lungorna, vilket medför att skade-
risken ökar, i jämförelse med cigaretter.

Rökmängden vid ett bloss från en vattenpipa motsvarar cirka 12 
gånger så mycket som vid ett cigarettbloss. Exempel på hälsoris-
ker som rökning av vattenpipa medför är följande: lungcancer, 
nedsatt lungfunktion, hjärt- och kärlsjukdomar, förhöjt 
blodtryck, minskad fertilitet (hos män) samt låg födelsevikt hos 
barn vars mor rökt under graviditeten. Företeelsen att dela 
vattenpipan samt munstycket medför risken för smittspridning 
av exempelvis infektionssjukdomarna hepatit C, tuberkulos samt 
luftvägsinfektioner.

Även passiv rökning medför hälsorisker då personer som vistas 
inom den miljö där vattenpipan röks utsätts för stora mängder 
rök. Barn är speciellt känsliga, att barnet utsätts för passiv 
rökning kan orsaka och förstärka andningsproblem, astma samt 
infektion i öron (WHO, 2011).
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