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Slutbetänkandet SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat 
tobaksbruk och promemorian Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser 
om e-cigaretter (Dnr S2016/01610/FS) 
 
VISIR står för Vi Som Inte Röker. Riksförbundet VISIR är en religiöst och politiskt obunden 
organisation som sedan bildandet 1974 arbetar för att minska tobaksbruket. VISIR arbetar 
långsiktigt för ett tobaksfritt Sverige och stöder strategin om att högst 5 % av den vuxna 
befolkningen röker dagligen 2025 (”Ett rökfritt Sverige 2025”).  
 
Andelen dagligrökare i Sverige minskade under tioårsperioden 2006-2015 från 14 % till 10 % 
men är under de allra senaste åren ganska stabil. Rökvanorna är mest utbredda i 
socioekonomiskt svaga grupper med låg utbildning, arbetslöshet och långtidssjukskrivna 
samt vissa invandragrupper.  
 
För att under den kommande tioårsperioden från 2016 till 2025 halvera andelen 
dagligrökare krävs att ett program med effektiva och populationsbaserade åtgärder införs. 
Den stora tillströmningen av flyktingar gör förmodligen inte ett sådant program mindre 
angeläget.   
 
VISIR har bjudits in att lämna synpunkter över rubricerade betänkande respektive 
promemoria och vill anföra följande.   
 
 
Sammanfattning 
VISIR tillstyrker i allt väsentligt förslagen till ny tobakslag respektive ny lag om elektroniska 
cigaretter. De föreslagna åtgärderna - ytterst viktiga för att skydda barn - är absolut 
nödvändiga men inte tillräckliga:  
 

 Vi anser att i prövningen av tillståndsplikt för tobaksförsäljning bör kommunen ta 
hänsyn till om försäljningsstället är beläget i närheten av skola, fritids- eller annan 
ungdomsverksamhet. 

 Vi anser att förslagen om rökförbud behöver preciseras och att icke-rökarens skydd 
från passiv rökning i framtiden blir en självklarhet.    

 Vi anser att exponeringsförbudet inte bara ska omfatta tobaksvaror utan även 
tobaksliknande produkter. 

 Vi saknar ett författningsförslag om att införa krav på neutrala tobaksförpackningar. 
VISIR anser att det är nödvändigt att alla människor får goda förutsättningar att 
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frivilligt göra klokare val av levnadsvanor samt att kommersiella marknadskrafter får 
stå tillbaka för tungt vägande folkhälsoskäl.  

 Vi önskar ett mer långtgående förslag vad gäller att reglera innehållet i snus med 
tanke på det svenska snusets reproduktionstoxiska egenskaper och konsumtionen 
bland ungdomar.   

 Vi anser att kommunerna bör få rätt att ta ut en avgift från skolorna för tillsyn av 
rökförbudet på skolgårdar. 

 Vi anser att tillståndsplikt för försäljning och förbud mot karaktäristiska smaker även 
borde gälla elektroniska cigaretter.   

 
 
Tillståndsplikt för tobaksförsäljning 
VISIR förordar mycket starkt den förhandsprövning och tillståndsplikt för näringsidkare som 
föreslås och som innebär att dessa kan bli av med sitt tillstånd om de säljer tobak till 
underåriga. Likheten med bestämmelserna om serveringstillstånd för alkohol underlättar 
införandet. Efterlevnaden av 18-årsgränsen är dålig och tillstånd kommer också att motverka 
försäljning av smuggelcigaretter. Detalj- och partihandel med tobaksvaror ska endast få 
bedrivas av den som har tillstånd. Ansökan om tillstånd prövas av kommunen. Innan beslut 
fattas ska Skatteverket, polismyndigheten och tullverket yttra sig. Tillstånd ges för ett särskilt 
försäljningsställe och inte generellt. Dessutom ska försäljningsstället uppvisa 
egenkontrollprogram godkänt av kommunen. För partihandel gäller det verksamheten. I 
kommunens lämplighetsprövning bör kunna vägas in om försäljningsstället är beläget i 
närheten av skola, fritids- eller annan ungdomsverksamhet. Den som bedriver partihandel 
får endast leverera till den som har tillstånd att bedriva handel med tobak.  
 
Kommunen ska ge säljaren varning om kraven inte uppfylls. Hjälper inte detta ska 
kommunen återkalla tillståndet. Säljare kan dömas för olovlig tobaksförsäljning till fängelse i 
högst två år, eller i lägst sex månader och högst sex år om brottet är grovt. 
 
 
Ett utvidgat rökförbud 
VISIR instämmer i förslagen om fler rökfria miljöer utomhus. Vi anser, i linje med artiklarna 3 
och 6 i FN:s barnkonvention samt nationella folkhälsomål, att barn har rätt att växa upp i 
rökfria miljöer. Det är också en demokratifråga att alla människor ska kunna vistas i alla 
allmänna miljöer.  
 
Vi knyter förhoppningar till att ett utvidgat rökförbud leder till minskad rökning. När 
rökförbudet infördes på serveringsställen inomhus 2005 beräknade Statens folkhälsoinstitut 
att 150 000 människor slutade röka i samband med rökförbudet (1).  
 
Vi hoppas även att ett utökat rökförbud leder till att fler rökare påverkas av 
samhällsutvecklingen så att fler privata hem på frivillig väg blir rökfria. En sådan positiv 
spridningseffekt av tobakslagstiftning (2) är särskilt viktigt eftersom privata bostäder inte 
omfattas av rökförbud. Rökning på balkonger och annan störande rökning från grannar är ett 
sedan länge ett stort samhällsproblem där det för närvarande saknas rättsligt effektiva 
instrument. Dessutom utsätts många barn och andra familjemedlemmar för rök i hemmet då 
någon annan person i hushållet röker.  
 

mailto:visir@telia.com
http://www.visir.a.se/


Riksförbundet VISIR, Hälsans hus, Fjällgatan 23 B, 116 28 Stockholm 
Telefon: 08-591 282 11, E-post: visir@telia.com, Hemsida: www.visir.a.se 
  3 
 

En aktuell översikt från Cochrane (3) visade på positiva förbättringar i folkhälsa efter 
införandet av rökförbud (de flesta gällande publika inomhusmiljöer) och därpå minskad 
passiv rökning. Det klaraste beviset observerades för ett minskat antal sjukhusinläggningar 
till följd av akuta hjärtsymptom. Enligt en internationell vetenskaplig konsensus 
rekommenderas att passiv rökning undviks - det uppskattas att passiv rökning ökar risken för 
kardiovaskulär sjukdom med 30 % - och att folk skyddas mot passiv rökning genom åtgärder 
som rökförbud på allmänna platser (4). 
 
VISIR finner det uppenbart att både den som är ansvarig för att rökförbudet upprätthålls och 
den som är ansvarig för den omedelbara tillsynen måste få information, riktlinjer och 
utbildning om hur lagstiftningen och dess intentioner effektivt ska realiseras i praktiken. 
Dessutom är informationsinsatser till allmänheten nödvändiga. Vi befarar att lagtekniska 
formuleringar som ”på motsvarande områden utomhus” och ”vid entréer” i den föreslagna 
bestämmelserna 1 § 4 respektive 1 § 10 inte är tillräckligt specifika och skapar svårigheter 
vid både praktisk implementering och tillsyn. Utredaren säger (sista stycket, sidan 249): ”Det 
innebär att det får accepteras att rökförbudets yttre gränser i vissa fall kommer att vara 
något oskarpa. Under förutsättning att rökförbudet kommuniceras på ett tydligt sätt bör 
emellertid detta förhållande inte få några egentliga konsekvenser i fråga om 
förutsättningarna för att följa förbudet.”  
 
VISIR vill betona att det är skadliga effekter från passiv rökning hos icke-rökare som 
rättfärdigar lagstiftningen även om det kan ställas etiska frågor om ingrepp i den personliga 
integriteten och individens rätt. VISIR anser att man i den fortsatta debatten bör överväga 
att rökfritt är den normala utgångspunkten och diskutera på vilka platser rökning ska vara 
tillåten. En av utredarens givna utgångspunkter är att rökning ska vara tillåten på sådana 
platser där något rökförbud inte föreslås gälla (andra stycket, sidan 247). Men utredaren har 
också deklarerat att rökförbudet syftar till att minska social exponering för rökning och att 
normalisera rökfritt.    
 
               
Exponeringsförbud 
VISIR instämmer i förslaget om exponeringsförbud. Det är bra med enhetliga regler i de 

nordiska länderna om att försäljningsställen förvarar tobaksvaror utom synhåll för 

konsumenterna. 

Vi anser att den lagtekniska formuleringen som utredningen förslår är lite svår att förstå (4 
kap. 2 §), nämligen, att ett förbud mot annan marknadsföring av tobaksvaror innebär att 
tobak måste förvaras utom synhåll för konsumenten inne på försäljningsställen.      
 
VISIR anser att exponeringsförbudet inte bara ska omfatta tobaksvaror utan även gälla 
örtprodukter för rökning samt vattenpipa och e-cigaretter med respektive tillbehör. Enligt 
vår uppfattning exponeras vattenpipor och e-cigaretter ofta i skyltfönster.     
 
 

Neutrala tobaksförpackningar 
VISIR anser att det bör införas krav på neutrala tobaksförpackningar inom ramen för den 
praxis som växt fram, att kommersiell marknadsföring undantas från 
Tryckfrihetsförordningens förbud mot hindrande åtgärder. I delbetänkandet ansåg 
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utredaren att en ökad storlek på hälsovarningarna på cigarettpaketen inte skulle komma i 
konflikt med tryckfrihetsförordningen utan ”det intresse som skulle kunna komma att trädas 
i förnär är i stället möjligheten för näringsidkaren till marknadsföring och varukännetecken 
på förpackningen” (SOU 2015:6, sidan 77). I bestämmelserna om marknadsföringsförbud 
betraktas tobaksförpackningar som kommersiella meddelanden. Men i slutbetänkandet 
anser utredaren att en näringsidkare ska ha möjlighet att uttrycka det fria ordet och förse 
tobaksförpackningar med information av t.ex. opinionsbildande karaktär.  
 
VISIR uppfattar att ett internationellt vetenskapligt och juridiskt stöd finns för att införa 
neutrala tobaksförpackningar och att detta stöd ytterligare stärkts sedan betänkandets 
publicering. Den ideella organisationen Cancer Council Victoria i Australien sammanställer 
kontinuerligt information och forskning om neutrala tobaksförpackningar (5). Temat för den 
Tobaksfria dagen den 31 maj var neutrala tobaksförpackningar och budskapet från WHO löd: 
”Get ready for plain packaging”. I samband med ett seminarium i Oslo den 31 maj 
offentliggjorde representanter för WHO en ny rapport om neutrala tobaksförpackningar (6). 
Vid seminariet meddelades att den norska regeringen under juni månad lägger fram ett 
lagförslag om standardiserade, neutrala cigarettpaket och snusdosor. EU-domstolen 
klargjorde i början på maj att neutrala tobaksförpackningar är legala och befogade med 
tanke på att det grundläggande syftet är att skydda människors hälsa (7).  
 
 
En ändamålsenlig reglering av snus 
VISIR instämmer i författningsförslagen till reglering av innehållet i snus. Vi anser att 
Folkhälsomyndigheten ska meddela förbud mot eventuella tillsatser som används vid 
tillverkningen av så kallat vitt snus.  
 
VISIR vill kraftfullt påpeka att det svenska snuset har bevisat reproduktionstoxiska 
egenskaper (8). En studie i det medicinska födelseregistret av drygt 600 000 graviditeter 
1999-2006 fann att snusning i tidig graviditet ökade risken för tidig förlossning respektive 
fosterdöd. Jämfört med kvinnor som inte använde tobak i början av graviditeten hade 
snusare mer än dubblerad risk för fosterdöd före graviditetsvecka 37. Den svenska 
forskargruppen tolkade sina fynd som att nikotinexponering är en orsak till snusets toxiska 
effekter på foster. Andelen svenska kvinnor som snusar har ökat från 1 % i slutet på 1980-
talet till 7 % 2015 (9, 10). Snusarna finns särskilt bland yngre kvinnor och kvinnor bosatta i 
norrlandslänen. Enligt inrapportering från landets mödravårdscentraler 2014 var andelen 
snusare hos gravida kvinnor tre månader före aktuell graviditet 4.6 %, en fördubbling av 
snusare jämfört med 2000 (11).  I våra fyra nordligaste län var dessa siffor mellan 12-16 %. I 
tidig graviditet snusade 1.3 % av kvinnorna medan 4-5 % av kvinnorna i de fyra nordligaste 
länen gjorde det.    
 
VISIR anser det finns starka skäl att införa förbud mot karaktäristiska smaker i snus. Det är 
angeläget att en utveckling av minskad attraktionskraft för snus hos unga bibehålls och 
fortsätter (12). Andelen pojkar i nian som snusade varje dag eller nästan varje dag minskade 
under tio år i rad, från 18 % 2001 till 6.4 % 2011. Frånsett de första åren efter millenium 
skiftet, med en topp på 7.6 % snusare 2004, har andelen snusare minskat även bland 
flickorna i nian. Att snusbruket hos tvåorna på gymnasiet under 2000-talet inte minskat i 
samma utsträckning som hos niondeklassarna kan tyda på att ungdomar skjuter upp sin 
snusdebut.   

mailto:visir@telia.com
http://www.visir.a.se/


Riksförbundet VISIR, Hälsans hus, Fjällgatan 23 B, 116 28 Stockholm 
Telefon: 08-591 282 11, E-post: visir@telia.com, Hemsida: www.visir.a.se 
  5 
 

 
 
Några tillsynsfrågor m.m. 
VISIR instämmer i förslaget om att polismyndigheten och kommunerna ska ha ett likvärdigt 
tillsynsansvar enligt tobakslagen. Vi vill särskilt påpeka vikten av att de båda myndigheterna 
samverkar i tillsynsfrågor. Exempelvis så kan i vissa fall kommunerna behöva genomföra 
tillsynen tillsammans med polisen. I andra fall är det självklart bra om kommunerna i förväg 
känner till polisiära insatser.    
 
VISIR anser att kommunerna bör få rätt att ta ut en avgift från skolorna för tillsyn av 
rökförbudet på skolgårdar. Vi anser att en tillsynsavgift är ett nödvändigt incitament för 
kommunerna att i större utsträckning än hittills bedriver tillsyn av skolgårdar. Vi tror att 
avgiften tillsammans med en ökad kommunal tillsyn också får till följd att skolorna prioriterar 
sitt arbete med att öka efterlevnaden av rökförbudet på skolgårdar.   
 
 
E-cigaretter 
VISIR instämmer i förslaget om en ny lag för elektroniska cigaretter. Vi anser att utredaren 
borde lagt kompletterande förslag om tillståndsplikt för försäljning och förbud mot 
karaktäristiska smaker.  
 
VISIR anser det angeläget att e-cigaretter omfattas av en mycket restriktiv reglering i 
synnerhet då efterfrågan av e-cigaretter på den svenska marknaden tycks vara låg.          
Vår grundinställning är att e-cigaretter inte borde saluföras på den svenska marknaden och 
att inhalering av en förrädisk ång-mix, bestående av en erkänd farmakologisk och 
beroendeframkallande substans och aromatiska smakämnen, är något den svenska 
befolkningen kan undvaras. Vi anser att påfyllningsbara e-cigaretter är en särskilt olämplig 
konsumentprodukt eftersom den bland annat ger användaren möjligheter att inhalera 
förångad cannabis (13).  
 
Vid en intervjuundersökning av drygt 1000 svenskar över 15 år i slutet av 2014 var det ingen 
eller ytterst få som för närvarande använde e-cigaretter men 8 % hade tidigare prövat eller 
använt e-cigaretter (14). Av icke-rökarna hade 99 % aldrig använt e-cigaretter. Hälften av de 
svenskar som tidigare prövat/använt e-cigaretter ansåg att smaksättningen var viktig vid 
valet av e-cigaretter. Det finns tecken som tyder på ökad nyfikenhet hos svenska 
skolungdomar att testa e-cigaretter (12). Andelen pojkar i gymnasiets årskurs 2 som någon 
gång använt e-cigaretter ökade från 26 % 2014 till 36 % 2015.  
 
 
För Riksförbundet VISIR  
 
 

Agneta Alderstig 
Förbundsordförande Riksförbundet VISIR 
Kontaktuppgifter: tfn 0723-996612, agneta.alderstig@gmail.com 
  

mailto:visir@telia.com
http://www.visir.a.se/
mailto:agneta.alderstig@gmail.com


Riksförbundet VISIR, Hälsans hus, Fjällgatan 23 B, 116 28 Stockholm 
Telefon: 08-591 282 11, E-post: visir@telia.com, Hemsida: www.visir.a.se 
  6 
 

Referenser 
1. Statens folkhälsoinstitut. Passiv rökning och rökfria miljöer. Stockholm: 2012.  
 
2. Ferketich AK et al. Relation between national-level tobacco control policies and individual-
level voluntary home smoking bans in Europe. Tob Control. 2016;25:60-5.  
 
3. http://www.cochrane.org/CD005992/TOBACCO_does-legislation-ban-smoking-reduce-
exposure-secondhand-smoke-and-smoking-behaviour 
 
4. http://www.atherosclerosis-
journal.com/pb/assets/raw/Health%20Advance/journals/ath/2016_European_Guidelines_C
VD_Prevention.pdf 
 
5. https://www.cancervic.org.au/plainfacts/ 
 
6. http://tobaksfakta.se/wp-content/uploads/2016/05/Tobacco_May04_WEB-pages.pdf 
 
7. http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-05/cp160048en.pdf 
 
8. Wikström A-K, Stephansson O, Kieler H, Cnattingius S. Snus under graviditet är inget 
riskfritt alternativ till rökning. Läkartidningen. 2011;108:1430-3. 
 
9. http://can.se/contentassets/3f30e3b70ebb461c928fdcdd5a0c3606/drogutvecklingen-i-
sverige-2014.pdf 
 
10. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-
statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/nationella-
folkhalsoenkaten/levnadsvanor/tobaksvanor/ 
 
11. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20009/2015-12-27.pdf 
 
12. http://can.se/Undersokningar/Skolelevers-drogvanor1/ 
 

13. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0269&from=SV 
 
14. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_429_en.pdf 
 

mailto:visir@telia.com
http://www.visir.a.se/
http://www.cochrane.org/CD005992/TOBACCO_does-legislation-ban-smoking-reduce-exposure-secondhand-smoke-and-smoking-behaviour
http://www.cochrane.org/CD005992/TOBACCO_does-legislation-ban-smoking-reduce-exposure-secondhand-smoke-and-smoking-behaviour
http://www.atherosclerosis-journal.com/pb/assets/raw/Health%20Advance/journals/ath/2016_European_Guidelines_CVD_Prevention.pdf
http://www.atherosclerosis-journal.com/pb/assets/raw/Health%20Advance/journals/ath/2016_European_Guidelines_CVD_Prevention.pdf
http://www.atherosclerosis-journal.com/pb/assets/raw/Health%20Advance/journals/ath/2016_European_Guidelines_CVD_Prevention.pdf
https://www.cancervic.org.au/plainfacts/
http://tobaksfakta.se/wp-content/uploads/2016/05/Tobacco_May04_WEB-pages.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-05/cp160048en.pdf
http://can.se/contentassets/3f30e3b70ebb461c928fdcdd5a0c3606/drogutvecklingen-i-sverige-2014.pdf
http://can.se/contentassets/3f30e3b70ebb461c928fdcdd5a0c3606/drogutvecklingen-i-sverige-2014.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/nationella-folkhalsoenkaten/levnadsvanor/tobaksvanor/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/nationella-folkhalsoenkaten/levnadsvanor/tobaksvanor/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/nationella-folkhalsoenkaten/levnadsvanor/tobaksvanor/
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20009/2015-12-27.pdf
http://can.se/Undersokningar/Skolelevers-drogvanor1/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0269&from=SV
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_429_en.pdf

