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Användningen av e-cigaretter och andra tobaksprodukter bland svenska 

skolelever 2014 - 2018   

Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) genomför varje år en 

undersökning om svenska skolelevers drogvanor. Under vårterminen får ett nationellt urval 

av elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 fylla i en enkät med frågor om bland annat 

tobak och tobaksrelaterade produkter. CAN publicerar en huvudrapport liksom en 

tabellbilaga i Excel (1). VISIR har tagit del av resultaten för de senaste fem åren då frågor om 

e-cigaretter ingått i undersökningen.  

Icke-rökarna blev fler. I nionde klass hade andelen elever som aldrig rökt ökat 

från 67 % 2014 till 73 % 2018 bland pojkar och från 61 % 2014 till 68 % 2018 bland flickor. 

Icke-rökarnas andel hade även ökat i gymnasiets årskurs 2, från 43 % 2014 till 53 % 2018 

bland pojkar och från 42 % 2014 till 50 % 2018 bland flickor. Färre elever hade någon gång 

rökt cigaretter 2018 jämfört med 2014 både i grundskolans avgångsklasser och gymnasiets 

andra årskurs även om förändringarna var små under de tre senaste åren.  

     

Tabell Andel skolelever som någon gång rökt cigaretter, snusat eller använt e-cigarett (%) 

  Nionde klass  Årskurs 2 i gymnasiet 

   

Rökt 

 

Snusat 

Använt 

e-cig 

  

Rökt 

 

Snusat 

Använt 

e-cig 

Pojkar         

   2014  33 26 25  56 51 27 

   2018  24 24 35  46 46 45 

Flickor         

   2014  39 13 20  57 26 21 

   2018  30 13 29  49 27 37 

 

Utvecklingen av att använda e-cigaretter gick åt motsatt håll; andelen elever 

som någon gång använt e-cigarett ökade med cirka 10 % i nionde klass och med över 15 % i 
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gymnasiets andra årskurs. Vårterminen 2018 var det fler pojkar i nian som använt e-cigarett 

än som hade rökt cigarett.  

 Andelen elever som någon gång snusat var stabil över femårsperioden även om 

andelen sjönk med fem procentenheter mellan 2014 och 2015 bland gymnasiets killar.   

Rökvanorna minskade - särskilt bland gymnasiets killar. Hur många elever 

som utvecklar mer permanenta rökvanor och blir regelbundna rökare avgörs av hur många 

som börjar röka och i vilken utsträckning man fortsätter att röka. Av de skolelever som rökt 

cigaretter någon gång så hade cirka 50 - 60 % rökt mer temporärt. Att färre killar på 

gymnasiets andra årskurs blev regelbundna rökare under de 5 senaste åren berodde 

sannolikt på att färre började röka. Under femårsperioden sjönk dessutom andelen killar i 

andra ring som rökte frekvent (från 10 % till 5 %) liksom andelen som bara rökte men inte 

snusade (från 15 % till 8 %) medan andelen som både rökte och snusade låg ganska still.   

Andelen elever som hade använt e-cigaretter någon gång under de senaste 30 

dagarna (en oprecis indikator på mer regelbunden användning) låg mellan 5 och 10 %. 

 

Tabell Andel skolelever som inte fortsatt eller fortsatt röka cigaretter (%) 

  Nionde klass  Årskurs 2 i gymnasiet 

  Prövat eller 

slutat röka 

 Röker 

fortfarande 

 Prövat eller 

slutat röka  

 Röker 

fortfarande 

Pojkar         

   2014  20  11  27  28 

   2018  15  9  26   19 

Flickor         

   2014  21  17  28  29 

   2018  17  13  22  26 

 

Många icke-rökare använde e-cigaretter. En signifikant andel av de elever som 

någon gång använt e-cigaretter hade aldrig rökt eller hade bara rökt temporärt. Bland de 

elever som under vårterminen 2018 rapporterade att de använt e-cigaretter var 8 av 10 

pojkar i nionde klass och varannan flicka i gymnasiets andra årskurs icke-rökare. Den totala 

andelen elever som rökte och hade använt e-cigaretter var förhållandevis låg och ganska 
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stabil över tid eftersom rökarna utgjorde en mindre andel av hela elevpopulationen vilken 

också minskade under den gångna femårsperioden särskilt bland killarna på gymnasiet. 

 

Tabell Andel skolelever som aldrig rökt eller bara rökt temporärt av de som någon gång 

använt e-cigarett (%)  

  Nionde klass  Årskurs 2 i gymnasiet 

Pojkar     

   2014  68  44 

   2018  80  62 

Flickor     

   2014  50  43 

   2018  66  49 

 

Användningen av e-cigaretter, om än av mindre regelbunden natur, ökade 

bland svenska elever i nian och på gymnasiets årskurs 2 mellan 2014 och 2018 i takt med att 

andelen icke-rökare ökade. Man kan därmed inte dra slutsatsen att e-cigaretter ersätter 

rökning hos ungdomar. Det kan istället vara så att e-cigaretter, och även andra 

tobaksprodukter som snus, bidrar till att rökvanor konsolideras. Exponering för nikotin under 

ungdomsåren kan orsaka beroende och kan skada den omogna tonårshjärnan; 

användningen av e-cigaretter bland unga och unga vuxna är ett folkhälsoproblem (2). 

Dessutom, svenska skoldata visade att många icke-rökare använde e-cigaretter och att en 

ökad användning av e-cigaretter under de senaste fem åren framförallt sågs hos ungdomar 

som inte rökte. Den amerikanska vetenskapsakademin har konkluderat att e-cigaretter ökar 

risken för ungdomar och unga vuxna att börja röka vanliga cigaretter (3). E-cigaretternas 

goda smaker, mindre lukt och uppfattningen som mindre farliga än vanliga cigaretter tilltalar 

unga människor med annars låg risk att börja röka och deras övergång från icke-rökare till 

rökare kan främjas av faktorer som nikotinberoende, rituellt beteende, sociala mekanismer 

(exponering för cigarettprodukter och rökare) och ändrad syn på rökning i mer positiv 

riktning.   

 I USA ökade användningen av e-cigaretter kraftigt bland skolelever under 

fjolåret (4). E-cigaretter designade för att likna fickdataminnen, som JUUL, blev så populära 

att livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) talade om en ungdomsepidemi och 
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genomförde sin största tillsynsinsats någonsin för att beivra olaglig försäljning till 

minderåriga (5). Budskapet till nationen är tydligt (6): ”Användningen av alla 

tobaksprodukter, även e-cigaretter, är osäkra för unga människor”. Men e-cigaretter är stora 

affärer och att ett företag med säte på Nordirland nu marknadsför en JUUL-kopia under 

namnet ”Lavida” med internet-försäljning till bland annat Norge är knappast överraskande 

(7). I och med EU-utträdet kan britterna i framtiden få en tobakslagstiftning som bygger på 

evidens om produkternas relativa skadlighet vilket inte bara gynnar e-cigaretter utan också 

betyder att förbudet mot det svenska snuset slopas (8). I Sverige förs också diskussioner 

huruvida e-cigaretter och snus kan främja hälsa hos vuxna rökare om de fullt ut används som 

substitut för röktobak (9). E-cigaretter regleras i den nya lagen om tobak och liknande 

produkter (10). Från och med den 1 juli 2019 ska alla rökförbud även omfatta e-cigaretter 

medan tillståndsplikt inte berör handel med e-cigarettprodukter. Efterlevnaden av 

åldersgränser vid internetförsäljning av e-cigaretter ser ut att bli ett problem (11). 

Folkhälsomyndigheten söker vägledning i sitt fortsatta tobakspreventiva arbete utifrån en 

systematisk kunskapsöversikt om samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning (12). 

Med en prevalens på knappt 10 % för daglig rökning (13) är frågan om inte Sverige bör 

reglera e-cigaretter utifrån ett mer försiktigt förhållningssätt särskilt när klara evidens om 

deras säkerhet saknas. Ett exponeringsförbud, som diskuterats bland svenska politiker i mer 

än 10 års tid, borde komma på plats och osynliggöra alla tobaksprodukter på våra 

försäljningsställen. 
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