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Flest tobaksbrukare bland unga i Sverige 
Var fjärde svensk har använt tobak vid något tillfälle de senaste 30 dagarna enligt en färsk 
undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). CAN 
telefonintervjuar personer i åldern 17-84 år varje vecka året runt om hur de anskaffar och 
konsumerar alkohol och tobak. Totalt intervjuas cirka 18 000 personer under ett år.   
 
Det är fler tobaksanvändare bland män (3 av 10) än bland kvinnor (2 av 10) vilket beror på en 
fyrfaldig manlig övervikt bland snusarna.  
 
I åldersgruppen 17-29 år är 40 % tobaksanvändare och 60 % tobaksfria (se figur nedan). Det är 
även ganska många (11 %) i denna åldersgrupp som både snusar och röker. Hos de yngre är 
daglig konsumtion vanligare bland snusare (2 av 3) än rökare (2 av 5) även om andelen sporadiska 
tobaksbrukare är högre än jämfört med äldre åldersgrupper.  
 
Vi tror det finns en uppenbar risk att snus banar väg för ett nikotinmissbruk som även inkluderar 
rökning. Att, som många snusförespråkare säger, snus i någon betydande omfattning ersätter den 
farligare rökningen finner vi mindre sannolikt.   
 

 
Källa: http://can.se/Nyheter/var-fjarde-svensk-anvander-tobak/ 
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Hur mycket röks och snusas det i Sverige? 

Den samlade konsumtionen av cigaretter i Sverige 2016 utifrån deltagarnas svar i CANs 
intervjuundersökning motsvarar cirka 360 000 paket om dagen; genomsnittligt antal cigaretter per 
dag är 11 för dagligrökare respektive 1 för sporadiska rökare.   

Den registrerade försäljningen av cigaretter i Sverige 2016 uppgår till drygt 800 000 paket om 
dagen i snitt (se figur). CAN uppskattar att nästan 100 000 av dessa köps av norrmän samt att 
ytterligare drygt 50 000 paket om dagen i snitt anskaffas genom resandeinförsel eller smuggling.   

Uppgifter om cigarettförsäljningen tyder på att dagligrökarnas dagsranson snarare ligger på ett 
paket istället för ett halvt. Kanske ger sig heller inte alla rökare till känna i enkätundersökningar. 

Enligt tillfrågade dagligsnusare ligger den genomsnittliga konsumtionen på drygt en halv dosa per 
dag vilket ganska väl motsvarar registrerade försäljningssiffror.    

 

Källa: http://can.se/Nyheter/var-fjarde-svensk-anvander-tobak/ 

 

Från 1 till 100 – en liten betraktelse 

På sin väg från tobaksfälten till en högteknologisk, hälsovådlig och dödlig cigarettprodukt ökar 
tobakens värde i vikt hundrafalt. Kilopriset på tobaksblad ligger på knappt 3 US dollar eller cirka 
25 svenska kronor (2-3 öre per gram tobak). Priset för en cigarett (cirka 1 gram tobak) i Sverige är 
cirka 3 kronor vilket ger ungefär lika mycket klirr i tobaksbranschens respektive statens 
kassakistor. Barn som sliter för brödfödan, missar skolgång, mår illa och kräks i det slavliknande 
arbetet på tobaksodlingarna. Tobaksindustrin som tillverkar, marknadsför och säljer sitt sortiment 
med unga naiva människor som främsta målgrupp. Staten som med tobaksskatter försöker göra 
tobaksvaror mindre tillgängliga, styra tobaksbruket till lägre nivåer och främja folkhälsan.  


