
• Nya rökfria miljöer – hur påverkar det mig? 

• Att möta unga vuxna i migration

• Rökfritt Sverige, var på resan är vi idag? 

• Spelar storleken någon roll för kommunernas möjligheter att 
förebygga spelproblem? 

• Att skapa jämlikhet i hälsa inom ANDT-området  

• Nationell tillsyn och tillsynsvägledning (tobak och liknande 
produkter) 

• Kunskapsbaserat förebyggande arbete (EDPQS) 

• Prata mer med oss i montern efter passet!

Välkomna till våra seminarier och fokusspår:



Nya rökfria miljöer – hur påverkar 
det mig?
13 november 2019

Josefin P Jonsson och Ulf Bergsten



Folkhälsomyndighetens uppdrag var att utreda och analysera 

förekomsten av passiv rökning på allmänna platser, i 

synnerhet där barn vistas, och lämna förslag på åtgärder för 

att ytterligare minska den passiva rökningen på dessa platser. 

Uppdrag om förekomst av passiv rökning på 
allmänna platser



• ge en fördjupad bild av i vilka miljöer personer riskerar att 
utsättas för passiv rökning och vilka miljöer de helst ser som 
rökfria

• ge svar på i vilken grad människor utsätts för passiv rökning 
i olika miljöer

• redovisa en evidensbaserad kunskapsöversikt över forskning 
om rökfria miljöer

• beskriva erfarenheter från länder som har infört mer 
restriktiva lagar om rökfria miljöer

• redovisa en konsekvensanalys av de förslag på åtgärder 
myndigheten lämnar

Utredningens syfte var att:
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På sportanläggning, arena eller festivalområde
utomhus

På en trottoar eller gågata

På en uteservering

I en park, på en badplats eller lekpark

I anslutning till kollektivtrafiken

Utanför en offentlig entré

Hur ofta utsätts du för andras tobaksrök?

Varje dag Någon gång i veckan Någon gång i månaden

I vilka miljöer utsätts allmänheten för passiv 
rökning?

Källa: Rapport till Statens folkhälsoinstitut
Om passiv rökning på allmänna platser – exponering och 
attityder september 2013 



Passiv rökning i miljöer utomhus

Slutsatser

1. Det förekommer förhöjda 
nivåer på samtliga allmänna 
platser utomhus som studerats 
och där rökning förekommer

2. Halter av tobaksrökspartiklar

-mycket förhöjda halter inom 
en radie av 1 m

-längsta studerade avstånd 9 
m visade förhöjda halter

-olika spridningsmönster, 
förkommer moln med höga 
halter

-högre halter i medvind och 
med ökat antal cigaretter
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Sportanläggningar, arenor och festivalområden
utomhus

Trottoarer och gågator

Uteserveringar

Parker, badplatser och lekparker

Platser i anslutning till kollektivtrafiken

Utanför offentliga entréer

Tycker du att följande platser ska vara rökfria?

Ja

Vilka miljöer vill allmänheten se som rökfria?

Källa: Rapport till Statens folkhälsoinstitut
Om passiv rökning på allmänna platser – exponering och 
attityder september 2013 





• Fokus på skydd av barn (för både tobaksrök och social 
exponering)

• Platser där många vistas samtidigt

• Platser där möjligheten att gå undvika röken är begränsad

• Tydlig information till allmänheten och berörda aktörer

Erfarenheter av rökfria allmänna platser i 
andra länder

• Informationsmaterial från 
Hamilton, Ontario



• Modernisering av befintlig tobaksreglering och gemensam 
lagstiftning för tobak och liknande produkter 

• Genomförande av nytt system för spårbarhet och 
säkerhetsmärkning av tobaksprodukter (koppling till TPD)

• Genomförande av nationella tobaksbestämmelser för att 
regeringen vill se ett minskat tobaksbruk där rökningen ska 
vara starkt reducerad och inte utgöra ett dominerande 
folkhälsoproblem 

– Införande av rökfria miljöer utomhus

– Tillståndsplikt krävs för att sälja tobak 

– Snusdosor får inte innehålla mindre än 20 portioner snus

Skäl till ny tobaksreglering



Nya rökfria miljöer

Platser i 
kollektiv-
trafiken



Rökning



Alltid



Inga avvikelser



(1) Begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna 
med bruk av tobak och liknande produkter. 

(2) Minska exponeringen för rök från tobak och utsläpp från 
liknande produkter. 

(a) öka tillgängligheten till allmänna platser (t.ex. uteserveringar) 
för personer som inte vill eller bör utsättas för tobaksrök på grund 
av allergi eller liknande 

(b) avnormalisera rökning. Det antas bl.a. förhindra att unga 
personer lockas att pröva på att röka. 

Syftet med reglerna



Den som är ansvarig för att upprätthålla rökförbudet ska 
genom skyltning tydligt informera om 
rökförbudet och vid behov ingripa med information och 
tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är 
tillåten, får denne avvisas.

Skyltning m.m.



• Inte straffbart att röka där det är rökförbud. 

• Inte straffbart att inte upprätthålla rökförbudet. 

Brott och straff



Uteserveringar



Platser för resenärer i kollektivtrafik



Lekplatser



Inhägnade idrottsanläggningar



Bilbingo



Entréer



Flerfamiljshus



TACK!

Foto: Jörgen Wiklund/Scandinav





När servering inte är huvudverksamhet



• 2 § Rökning är förbjuden

1. i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på 

skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem,

2. i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård,

3. i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård,

4. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den 

som reser med sådana färdmedel och på motsvarande områden utomhus,

5. i restauranger och på andra serveringsställen,

6. i andra lokaler än sådana som avses i 1-5 när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som 

avses i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den 

som deltar i sammankomsten eller tillställningen,

7. i andra lokaler än sådana som avses i 1-6 om allmänheten har tillträde till lokalerna,

8. på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning,

9. på lekplatser som allmänheten har tillträde till, och

10. vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som avses i 1-7 som allmänheten har tillträde till.

•



Undantag

4 § Bestämmelserna i 2 § gäller inte i fråga om bostäder och andra lokaler för boende som inte är 
tillfälligt.



Tillgänglig för allmänheten
• I förarbetena till LTLP anges att ”samtliga i 2 § 1–6 tobakslagen uppräknade lokaler och 

utrymmen är sådana som allmänheten normalt sett har tillträde till, dvs. lokaler och 
utrymmen som är öppna för allmänheten”. 

• Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning är uttalandet dock alltför svepande för att 
kunna ligga till grund för ett förhållningssätt; huruvida en lokal eller ett utrymme är 
tillgängligt för allmänheten måste enligt Folkhälsomyndigheten avgöras genom en 
bedömning i det enskilda fallet. 



Olika perspektiv

Allmänheten

Slutna 
grupper 

Tillsyn

Ansvariga


