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Hur röker man?
Rökning av vattenpipa är en social företeelse. Rökarna sitter oftast flera 
ihop och delar på en pipa vilket liknar cannabisrökning. Det kan vara 
en exotisk, experimenterande och gemensamhetsskapande procedur. 
Vattenpipor kan vara vackra att se på och röken luktar sött och ofarligt. 
Rökmassan läggs i en skål med hål i botten och som eldas på med 
glödande kol. 

När rökaren drar in röken passerar den först genom kallt vatten som 
finns i en vas. Detta gör att röken är sval och inte lika stickande (irri-
terande) som vanlig tobaksrök. Även en ovan rökare kan dra ner röken 
långt ner i lungorna utan att börja hosta.

18-års gräns gäller för inköp
Tobak för vattenpipa som säljs i Sverige ska ha svensk varningstext 
och punktskatt (1560 kronor/kilo) för röktobak ska vara erlagd. Det är 
18-års åldersgräns på att inhandla all tobak. Ingen av dessa tre kriterier 
brukar vara uppfyllda när det gäller vattenpipstobak.
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En anledning till varför så många ungdomar röker vattenpipa är framför allt att det 
finns en okunskap bland både vuxna och ungdomar om hur farlig vattenpipsrökning 
är. Det är därför viktigt att öka kunskapen, medvetenheten och beredskapen om vat-
tenpipsrökning och dess hälsorisker.
Rök från vattenpipa innehåller samma typer av skadliga ämnen och partiklar som 
cigarettrök, och medför stora hälsorisker. Men det känner många inte till. Det finns 
också felaktiga myter som att vattnet skulle filtrera bort farliga ämnen, eller att vat-
tenpipa är mindre farligt än cigaretter. Det visar forskning som samlats på uppdrag 
av Folkhälsoinstitutet (FHI).
Det dyker kontinuerligt upp nya rökprodukter i Sverige som många ungdomar börjar 
använda. Vattenpipstobak är en sådan produkt. En vanlig missuppfattning är att to-
bak i vattenpipa är mindre skadlig än ”vanlig” tobak.

Traditionen att röka vattenpipa kommer från Mellanöstern. De senaste åren har det 
blivit en vanlig typ av rökning bland ungdomar och unga vuxna även i Sverige. Ung-
domar har lite kunskap om hur rökning av vattenpipa påverkar hälsan. Många tror att 
röken från vattenpipor är mindre farlig än den från cigaretter, och att den innehåller 
mindre nikotin.
En gammal myt är att vattnet filtrerar bort farliga ämnen. Detta stämmer inte, utan 
många skadliga ämnen och partiklar inhaleras av den som röker vattenpipa. Myterna 
riskerar att skapa en tillåtande attityd till rökning av vattenpipa. Det som används 
mest bland unga är sötad tobak. 

Vad är det som röks?
Tobaken i vattenpipa består till största delen av melass (en biprodukt från raffinerat 
socker), tobak (20-30 procent) och smakämnen som äpple, kanel, ingefära och sal-
miak. Det kan även ingå fruktkött, glycerin och andra tillsatser. Tobak i vattenpipa 
påminner om marmelad i konsistensen. Cannabis ingår vanligtvis inte.

Det finns rökmassa utan tobak till vattenpipa som förutom melass och smakämnen 
även innehåller fibrer av sockerrör. Ibland säljs tobak för sig och melass för sig och 
användaren blandar själv. Paketen som tobaken säljs i är ofta dekorerade med fruk-
ter och i flerfärgstryck och liknar inte alls vanliga tobaksprodukter.

Rök från vattenpipa innehåller samma typ av skadliga ämnen och partiklar som ci-
garettrök, och kan ge samma hälsorisker. Vid vattenpiperökning bildas också mer 
rök och betydligt mer kolmonoxid jämfört med vanlig cigarettrök. Det är några av 
reslutaten i den första svenska kunskapsöversikten (samling av forskning) om häl-
soeffekter, vanor, attityder och tillsyn kopplat till vattenpipa, skriver FHI på sin webb-
plats.
Det som används mest i vattenpipa är sötad tobak. Den upplevs smaka gott, är len, 
mild och lätt att inhalera. Smaktillsatserna gör att tobaken upplevs som mindre
farlig, vilket den inte är. Den söta smaken kamouflerar istället obehagliga ämnen och 
lukter i röken.

Vattenpipa – OCH HälsOrisker 
Många ungdomar beskriver att det är lätt att få tag på tobak till vattenpipa även bland 
dem som är under 18 år. Därför menar FHI att kommunerna behöver bli bättre på att 
kontrollera ställen som säljer tobak och i att informera om hälsoriskerna.

Hälsorisker! 
På grund av tobakens höga fuktighetshalt bildas det mer rök än av vanlig tobak. Vid 
vattenpipsrökning under en timme kan en lika stor volym rök inhaleras som den från 
100 cigaretter eller fler (WHO). 

Vattenpipsrökning producerar stora volymer rök som innehåller giftiga ämnen 
och partiklar. Rök från vattenpipa innehåller bland annat nikotin som orsakar bero-
ende, kolmonoxid som ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och tjära som innehåller 
många cancerframkallande ämnen. 

Röken från vattenpipa liknar cigarettrök, vilket gör att vattenpipsröken med stor san-
nolikhet orsakar liknande skador och sjukdomstillstånd som är vanligt förekommande 
vid cigarettrökning. I dag finns forskning som visar att vattenpipsrökning fördubblar 
risken för lungcancer, orsakar sjukdomar i andningsvägar samt ökar risken för svår 
tandlossning.

Att dra in rök i lungorna är alltid farligt vare sig den innehåller nikotin eller inte. I rök 
från vattenpipa finns kolmonoxid, tjära, tungmetaller och andra cancerframkallande 
ämnen, ofta i höga halter. Partiklar från kolet finns också med i röken. Flera fall av 
allvarlig kolmonoxidförgiftning har inträffat i Sverige efter rökning av vattenpipa, där 
minst ett fall fått behandling i tryckkammare pga. medvetslöshet. 

Vattenpipsrökning skapar stora mängder och höga nivåer av skadliga partiklar i omgi-
vande luft, vilket även bidrar till en stor risk för passiv rökning. 

Orsaken till den höga halten kolmonoxid är ofullständig förbränning vilket beror på 
lägre förbränningstemperatur jämfört med cigaretter. Risken för kolmonoxidförgift-
ning ökar också om få eller endast en person röker en hel sats vilket inte är kutym i 
mellanöstern.

Är det tobak man röker finns beroendefrågan också med. En röksession motsvarar 
nikotinet från 6-7 cigaretter. Mängden nikotin man får i sig beror på hur många som 
delar på en pipa, men är i nivå med rökning av en eller flera cigaretter.

Att röka vattenpipa kan vara en första gränsöverskridande handling vid sidan av ciga-
rettrökning. Tonåringar lär sig att dra halsbloss och att röka på ett mycket behagligare 
sätt än med cigarettrökning. Rökning av vattenpipa innebär större hälsorisker än van-
lig cigarettrökning som även det innebär uppenbara och välkända hälsorisker. 

Vattenpipan inbjuder till lek och experiment, och förutom tobak används ibland även 
illegala droger som till exempel hasch och marijuana i vattenpipor.


