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Hur var det då….? 

• Tobaksbrukets historia

(pipa, snus, cigarr)

• Cigarettrökningens intåg

• Svensk tobaksindustri



Rökutvecklingen i Sverige

Efter andra världskriget tog rökningen fart

1946; 50% män, 9% kvinnor

1963; 49% män, 23% kvinnor

1970; kvinnor 37%

1980; lika många kvinnor som män

Efter detta har rökningen gått ned.

• Sverige först att nå WHOs mål

• Sverige lägst andel rökare i hela EU
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Forskning på skador

• 1950; flera studier slår fast ett samband 
mellan rökning och lungcancer

• 1954; andra studier styrker detta och 
finner också andra samband mellan 
rökning och ohälsa

• 1980; passiv rökning och dess samband 
med ohälsa fastslås – vilket möjliggör 
framväxten av lagar och restriktioner 



Tobakspolitikens framväxt i Sverige

• 1900 Nykterhetsrörelsen informerar

• 1918 Undersökning om skador

• 1950/60talen Mer organiserad tobaksprevention

• 1977 Tobakslag!

• 1980 förberedelser till lag om rökfria miljöer

• 1990 första förslaget till Tobakslag läggs fram

• 1993 Tobakslag 

• WHO; FCTC

• EU



• Globalt hälsoproblem

• …. liksom ett nationellt

• Antal rökare: totalt 11,6 % (män 11,6 %, 
kvinnor 11,6%) SCB, 2014 



• De tobakspolitiska målen 2014

• Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025

• Engagerade lobbyister/frivillig organisationer

• Klinisk forskning på skador 



Varför röker kvinnor och män? 

• Kvinnor röker för att stressa ned, få en rast, 

rutin/ritual, vara en del av en rökargemenskap –

både sociala och psykologiska anledningar

• Män röker mest av sociala anledningar, 

rökningen fyller inte lika många funktioner



Varför slutar kvinnor och män att 

röka

• Kvinnor slutar ofta för känna sig fräscha, 

undvika rynkor (hyn), tandhälsa och för 

omgivningen ställer krav 

• Män slutar ofta för att förbättra sin egen fysik 



…… och hur? 

• De allra flesta kvinnor och män slutar dock utan 

hjälp (cirka 92% slutade utan professionell hjälp, 

66% slutade utan snus eller NRT) 

• Kvinnor planerar och fler använder sig av 

professionell hjälp (Zyban/Champix)och NRTs

• Män planerar sällan och fler använder sig av 

snus 



Vilka har rökt och vilka röker 

alltså nu?

• Förr var rökning bland MÄN och bland högre 

samhällsklasser 

• Nu är rökning vanligast bland KVINNOR med låg 

utbildning och låg inkomst



SNUS

• Hur många snusar nu? Totalt 11,6 % (män 20%, 

kvinnor 3,4%) 

• Tobaksbolagens satsningar på kvinnor 

• Hur vanligt är det att ta hjälp av snus för att 

sluta röka? 



The Swedish Experience

• Sveriges totala andel tobaksbrukare är på lika 

nivå som många andra länders (ca 24 %)

• Ändå låg andel tobaksrelaterad ohälsa och 

dödlighet

• Tros bero på det rätt vanliga snusbruket



Flera opinionsundersökningar visar att det finns 

stöd i befolkningen för ytterligare restriktioner

Är det tobaksfritt eller rökfritt som är målet? 

Stigma av redan utsatta grupper – är det bra eller 

dåligt? 



Vad göra nu då? 

Konkreta råd - att tro på sin egen förmåga, att 

testa olika sätt, fokus på fördelar, erbjuda många 

olika sorters hjälp, döm inte om det misslyckas –

det krävs ofta många försök, de allra flesta slutar 

utan hjälp –inte ett kroniskt medicinskt tillstånd! 

Strukturella och socialpolitiska förändringar -

ex förbättrade anställnings- och arbetsförhållanden, 

en arbetsmiljö med större inflytande över den egna 

arbetssituationen och ökat inflytande över sin 

ekonomiska situation/över sin livssituation? 



Tack för er uppmärksamhet! 


