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SVEN WOLLTERS
RÖKANDE

TV-POLIS
ANMÄLD
– Det var ett regelbrott av SVT att visa så mycket
rökning i Återkomsten och i Anderssons älskarinna,
anser VISIR och anmäler programmen till Granskningsnämnden för Radio och TV.

Sid 4–7

Sven Wollter som storrökande kommissarien Van Veeteren i SVT 1.

RÖKFRITT
på krogen – ett lyft för alla
Sid 8–10

Alla kan arbeta för
fler rökfria miljöer
• Tala med rektorn om elever röker • Påpeka om det röks i offentliga lokaler • Beställ rökfritt
hotellrum och rökfri taxi • Påminn din butik och tidningskiosken om åldersgränsen • Skriv om
tobakens risker i din lokala tidning • Våga alltid ta upp en diskussion om cigaretter och snus!
Tobaken för mycket ont med sig. Det är
dystert att 500 ungdomar börjar röka varje vecka. Ännu värre är att de flesta blir
fast i lasten. Man kan tycka att regering
och riksdag gör för lite för att bekämpa
tobaksbruket. VISIR och andra
ideellt arbetande organisationer får
alldeles för snålt tilltagna anslag – vi
kan skriva långa listor på allt som
borde göras men utan resurser stannar det vid begränsade insatser. Ändock har vi fått – och får – mycket
gjort utan att det kostar mycket
pengar.
Vi sprider ständigt kunskap om
tobakens hälsorisker. Vi kan vara
goda föredömen. Vi kan påverka
våra närmaste; familjen, föräldrarna, barnen och barnbarnen. Alla
skadas av rökning. Speciellt viktigt
är det att barnen får växa upp i rökfri miljö. I synnerhet det ofödda
barnet far illa av passiv rökning, och
om modern röker går cigarettens
gifter rakt in i moderkakan. Vi
måste våga tala med barnen om
rökningen redan när de är i tioårsålderna och ge dem fakta och argument. Skriv kanske ett avtal med dem om
ekonomisk belöning ifall de är rökfria till
18 år.
Alla vi som kämpar för fler rökfria
miljöer arbetar för god sak. Var därför frimodig. Gå på bekanta och arbetskamra-

ter. Ring till skolans rektor om du ser att
elever röker. Om du kan ska du se till att
alla vuxna som dina barn och barnbarn
kommer i kontakt med är rök- och
snusfria. Du kanske inte kan begära att

man låter barn köpa tobak. Beställ rökfri
taxi. Se till att ditt hotellrum är rökfritt.
Fråga alltid efter rökfri avdelning eller åtminstone rökfria bord på lunchställen
och krogar.
Vi som är verksamma inom
VSIR eller på andra sätt arbetar för
fler rökfria miljöer bör också kunna
ge tips om rökavvänjning. På nätet
finns t ex www.tobaksfakta.org och
SLUTA-RÖKA-LINJEN med nr
020–84 00 00 är alltid öppen och
bemannad med utbildade rökavvänjare. Hjälp också till med att avliva myten om att snus är ett rökavvänjningsmedel – snusaren får i sig
mer nikotin och det är svårare att
lägga av med snus än med cigaretter.

Till sist:

EIVOR SVENONIUS
Ordförande i Riksförbundet VISIR
alla lärarna är rökfria, men du kan välja en
fotbollstränare som varken röker eller
snusar. Vi måste påtala överträdelser av
tobakslagen. Det är förbjudet att sälja tobak till personer under 18 år. Dra dig inte
för att säga till i affären eller kiosken om

Vid det extra förbundsmötet den 21
april 2001 avgår jag som förbundsordförande i VISIR. Orsaken är att
mina övriga engagemang för minskat tobaksbruk och fler rökfria miljöer tar alltmera tid med föreläsningar, rökavvänjning i samarbete
med apoteken, sommarläger för allergiska barn etc. Jag önskar förbundet, distrikten och föreningarna all tänkbar framgång i det fortsatta arbetet. Det viktiga är
samverkan där nätverkets arbete på Gotland är ett föredöme.

Cancerfonden, Folkhälsoinstitutet, Hjärt-Lungfonden, Apoteket AB och Centrum för Tobaksprevention
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Verksamheten 2000:

Välkomna till
förbundsmötet

Viktig opinionsbildning om tobak

Detta extra förbundsmöte äger rum den 21 april i
Hälsans Hus vid idylliska Fjällgatan på söders höjder
i Stockholm. Närmare 30 delegater från hela landet
är förhandsanmälda. Förutom sedvanliga förbundsmötesförhandlingar medverkar Paul Nordgren,
Folkhälsoinstitutet, som föreläsare. Han ska ge en
översikt av aktuella frågor internationellt och nationellt, tidsaspekten för skärpt tobakslag, samarbetsfrågor etc. Det blir även tid för frågor och debatt.
Under punkt 10 på föredragningslistan finns val
av ny ordförande och ny styrelseledamot efter Eivor
Svenonius och Carlösten Nordmark som båda på
egen begäran vill lämna styrelsearbetet.
Valberedningen, med Ingrid Stålhand i Göteborg som sammankallande och Lena Modig och Bo
Persson som ledamöter, diskuterade ännu när denna
tidning gick i tryck vem som ska ersätta Eivor som
ordförande.
VISIRs styrelse har vid möte den 13 mars 2001
beslutat att tillsätta en arbetsgrupp som ska analysera förbundets verksamhet och utarbeta riktlinjer för
ett framtidsprogram. Arbetsgruppens resultat ska redovisas den 15 oktober detta år.
Som grund för gruppens arbete ligger den omfattande medlemsenkäten från i fjol, den aktivitet landet runt som kommer att avspeglas i de i mars i år insända verksamhetsberättelserna från föreningar och
distrikt samt de idéer och förslag som kommer fram
vid den ordförande- och kontaktmannakonferens
som på söndagen den 22 april följer direkt på lördagens förbundsmöte.

– Samverkan med andra goda krafter i Svenskt Nätverk för Tobaksprevention är ett mycket effektivt sätt att förverkliga förbundets målsättning, heter det i den verksamhetsberättelse som
VISIRs förbundsmöte ska ta ställning till den 21 april.
– Den stora kampanjen SLUTA RÖKA ÅR 2000 kring millennieskiftet är ett gott exempel på detta samarbete, heter det vidare. VISIR spelade en viktig roll som idégivare och en medlem
i förbundsstyrelsen ingick i projektled-ningen.
Den stora vinsten med kampanjen var att tobaksfrågan kom
med på dagordningen i den allmänna mediehysteri som utbröt
vid tusenårsskiftet, rökavvänjare mobiliserades landet runt och
ett 20-tal dagstidningar hade särskilda SLUTA-RÖKA-SKOLOR, för övrigt upprepade vid det odramatiska skiftet mellan år
2000 och 2001.

Påtryckningar
I verksamhetsberättelsen understryks att målet att åstadkomma
fler rökfria miljöer, skärpt tobakslag och färre unga rökare, ja, en
nolltolerans när det gäller tobak, bäst nås genom samverkan i
Nätverket som har stor genomslagskraft i kontakten med regering, riksdag och olika myndigheter. Representanter för VISIR,
oftast förbundsordföranden, har deltagit i flera sådana uppvaktningar som också gett resultat.
Rökfritt även på grannens balkong var ett projekt som testades i mindre skala – och fick stanna vid det. Totalt fick tolv hyresgäster som besvärades av grannars rökande hjälp av VISIR
med att skriva till fastighetsägare och hyresvärdar, vilket i åtminstone åtta fall ledde till olika åtgärder som samtal med den
rökande grannen, bättre ventilation och i ett par fall till en lokal
debatt.
Stor uppmärksamhet fick också den granskning av rökandet
i de fem stora TV-kanalerna som VISIR genomförde i oktober
2000. Undersökningen ger ännu eko och kan sägas att nu direkt
leda till att VISIR anmäler deckarserien Återkomsten och Anderssons älskarinna till Granskningsnämnden för radio och TV
(se vidare sidorna 4–7).

VISIR-Aktuellt/Friskare liv är medlemstidning för Riksförbundet VISIR.
Prenumerationspris för övriga: 150 kr. Utkommer med fyra nummer per år.
Ansvarig utgivare: Marianne Wännström, tel 0611-128 30.
Redigerare: Carlösten Nordmark, tel 08-756 54 18, fax 08-756 59 87.
Adressen till Riksförbundet VISIR: Hälsans Hus, Fjällgatan 23A, 116 28 Stockholm
tel 08-591 282 11, fax 08-556 988 88. Hemsida: www.visir.a.se/aktuellt
Förbundsordförande: Eivor Svenonius.
Grafisk produktion: MediaMontage AB, Stockholm. Tryck: Härnösands Tryckeri, Härnösand 2001.
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Mellan klockan 17 och 23 varje kväll tittade 30 personer på
TV med särskild uppgift att kartlägga förekomsten av tobak i
rutan. Granskningen genomfördes under två veckor i oktober
i fjol och resultatet publicerades i VISIR-Aktuellt nr 4/2000.
Det visade sig att tobak förekom i 15 program dagligen, totalt
under perioden i 219 program. Granskarna noterade i en
särskild kolumn om rökandet skedde ”på ett neutralt sätt”
eller ”lockande” eller om programmet eller t ex ett nyhetsinslag handlade om tobak.
De granskade TV-kanalerna var SVT 1 och SVT 2, TV4, TV3
och Kanal 5.
– Vårt intryck blev att TV-kanalerna på ett omedvetet sätt
visar personer med en cigarett eller prilla, kommenterade
förbundsordförande Eivor Svenonius resultatet. Just att rökning i underhållningsprogram sker ”på ett lockande sätt” bör
vara en signal till TV-ledningarna att se över sin policy när
det gäller tobak.
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I de nya avsnitten av deckardramat Återkomsten i SVT 1 rökte kriminalkommissare Van Veeteren, gestaltad av Sven
Wollter, om möjligt mer än i förra TVomgången av författaren Håkan Nessers
deckare.
Det är en sak att kommissarien röker i
böckerna, och ibland kämpar för att sluta.
I bokens löpande text blir tändandet av cigarett en mening bland många, snabbt
förbiglidande.
Det är en helt annan sak när cigaretten
blir en ritual och ständigt återkommande
symbol. När den kvinnliga obducenten
ger besked om det rättsmedicinska resultatet och det samtidigt skakas fram cigaretter ur ett paket och obducenten sträcker sig fram över liket med tändaren för att
ge Sven Wollter och hans medhjälpare eld
– ja, då tänds också en lust hos de flesta
som har slutat röka.
– Vi som arbetar med rökavvänjning

Sven Wollter röker i det privata tre cigaretter per dag. Som kommissarie Van Veederen i TV-deckaren Återkomsten tycks han ha blivit
kedjerökare. Han och hans närmaste medhjälpare, spelad av Claes Ljungmark, röker på brottsplatser, i matsalen, i obduktionssalen, det vill
säga, dom röker jämt. I Håkan Nessers böcker röks det mycket, men i text blir rökningen inte lika utmanande som det blir i TV-rutan.
Åsa Karlin som spelare polisen Eva Moreno röker inte. Riksförbundet VISIR vill med sin anmälan till Granskningsnämnden skapa debatt och
få SVT-fiction att redogöra för sin policy i tobaksfrågan, t ex om den ’’konstnärliga friheten’’ väger tyngre än omtanken om folkhälsan.
vet att en bild på en cigarett eller på en
person som röker väcker begäret igen hos
en före detta rökare, säger barnläkaren
och allergiexperten Eivor Svenonius i
Malmö, förbundsordförande i VISIR.
Hon tycker att serier som produceras
av Sveriges Television eller andra TV-kanaler, och där bolagen har full kontroll
över produktionen, ska vara rökfria.
– Bilden som väcker rökarens eller f d
rökarens lust kan vara en svartvit stillbild,
eller en bild på enbart en cigarett, konstaterar Carlösten Nordmark som är styrelseledamot i VISIR och har mångårig erfarenhet av tobaks-prevention, bl a efter
tio års informationsarbete i Cancerfonden.
– Med tanke på den rörliga TV-bildens genomslagskraft kan man tänka sig
vilka känslor den rökande Sven Wollter
väcker till liv, säger Nordmark. Ett ganska
färskt exempel på hur fel en bild kan bli är

apotekens annonskampanj vid millennieskiftet där man hade en veckolång
nedräkning med cigaretter i bild. Allt i
syfte att få rökare att sluta. Vi fick då
många protestsamtal till den sluta-rökakampanj som pågick – både från rökare på
väg att sluta och från rökavvänjare. Åsikterna var entydiga: Visa inte cigaretter och
snus i bild om det nu inte är absolut nödvändigt för sammanhanget – och när är
det egentligen det?

”Återhållsamhet
att visa droger”
Riksförbundet VISIR har anmält de båda
TV-serierna Återkomsten och Anderssons älskarinna till Granskningsnämnden
för Radio och Television för att undersöka
om SVT:s just i dessa egenproducerade
program visat återhållsamhet när det gäller att exponera droger i TV-rutan. I anmälan krävs inte att nämnden ska jämföra
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hur mycket rökning som förekommer i
TV-rutan med rökningen i förlagorna –
Nessers böcker – , eller i manus i Anderssons älskarinna. Däremot kunde det vara
intressant att få veta om SVT-fiction för
samtal med producenter och regissörer
om förekomsten av tobak och andra droger i samband med att serier planeras.
I en intervju nyligen som gjordes för
www.tobaksfakta.org förnekade Sven
Wollter bestämt att det myckna rökandet
är en produktplacering, dvs en dold
sponsring, från något tobaksbolag.
Fotnot: VISIR har vid upprepade tillfällen
under en veckas tid sökt chefen för SVTfiction Johan Mardell, lämnat besked om
ärendet men ändå inte lyckats få kontakt.

TV-kanalerna svarar om
tobak i rutan – VÄND!
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’’Rökningen i
Återkomsten och
Anderssons
älskarinna –
är den ett regelbrott av SVT?’’
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TV-kanalerna har inga tydliga regler om tobak
VISIR-Aktuellt ställde följande fråga till de fem
TV-kanaler som granskades i undersökningen i
höstas:
Finns någon skriven eller tydligt uttalad
muntlig policy när det gäller att visa rökande
personer i TV-program?
Svaret från TV 4 var enkelt och kort, framfört av programdirektören Jan Scherman
via presschefen:
– Nej, TV 4 har varken skriftliga eller
muntliga regler för hur rökning ska behandlas i programmen.

Så här gick det till när
vi till sist fick svar ...
Mellan den 10 och 15 januari i år fick programcheferna vid de fem
TV-kanalerna ett brev från VISIR-Aktuellt med ett exemplar av nr 4
i fjol. I det fem rader korta brevet bad vi att få svar på frågan om det
fanns skriftliga regler i tobaksfrågan. För den som så önskade var det
också fritt fram att kommentera VISIR-undersökningen där det konstaterats att rökning förekommit ”tanklöst och i många fall förledande för unga” i 219 program på två veckor, i snitt i 15 program per kväll
mellan kl 17 och 23.
Ingen programchef svarade.
Ingen delegerade heller ärendet till press- eller informationsavdelning.
Svaren som redovisas på de här sidorna är resultatet av många telefonsamtal, timmars och dagars väntan och nya påstötningar.
Kan det tolkas på annat sätt än som likgiltighet inför den kanske
viktigaste hälsofrågan i vår tid?
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föreföll att ta frågan på större allvar och vi
kopplades runt från press och information till vice vd men till sist blev det pressansvarige som meddelade att TV 3 ju sänder från London och att man därför följer
de bestämmelser som gäller i Storbritannien. Vid egenproduktioner förekommer
alltid en diskusson med produktionsbolaget om hur man ska förhålla sig till olika
droger och tobak.

Kanal 5
sände tämligen omgående – genom presschefen Jennifer McShane – över de internationella regler som Kanal 5 har som riktmärke.
Tobak och alkohol betecknas redan i
första meningen som hälsorisker. Generellt ska därför program inte visa rökande
eller drickande personer. Annonser för
tobak är förbjudna. Särskild försiktighet
ska iakttas i barnprogram och program
som riktar sig till ungdom.
Detaljerade demonstrationer av hur
man använder olika droger ska också
undvikas – även om ett program t ex
handlar om narkotikahandel eller liknande. Och tobak får absolut inte visas så att

jFOTO: SVT

TV 3

Jakob Eklund och Ebba Forsberg rökte mitt i maten och vinet i husvagnen, det röktes före och efter i sängen, det röktes i begravningståget –
och det försvar vi har hört för att det bolmades så otroligt mycket i TV-serien ’’Anderssons älskarinna’’ är att i den socialgrupp där serien
utspelades, där röks det så här mycket. Man frågar sig om SVT-fiction, manusförfattaren, regissören, producenten och andra ansvariga har
missat dom senaste tio årens debatt om rökningens risker – och TV-serien utspelade sig inte bland hemlösa och alkisar.
rökning framstår som problemfritt eller
glamoröst.
Och – om nu rökningen oundvikligen
hör ihop med en miljö eller med människor som skildras – får aldrig rökandet
och krökandet skildras som något normalt och attraktivt.

Kommentar:
Detta är ord och inga visor, särskilt i en
kanal som haft ett program som hette
Måndagsklubben där en välfylld bar och
många cigaretter tidvis dominerade rutan. Lennie Norman och Claes Malmberg förnekade liksom kanalledningen
produktplacering (sponsring) men nog
var det oundvikligt att se både cigarettmärken och whisky- eller ginsorter. I Big
Brother sups det visst också. Och röks.

Ett plus till 5:an måste dock noteras. Den
egenproducerade såpan Hotel Seger är
föredömligt rökfri.
3:an har också bekymmer med trovärdigheten. I Baren, som företrädesvis har
unga, eller mycket unga tittare står glas
och flaskor på parad och det är knappast
vatten i dom. Samtidigt som en deltagare
lägger ut texten i ett ämne kan han sitta
och snurra med ett cigarettpaket där märkesnamnet tydligt syns, han tänder ciggen och fortsätter att leka med paketet.
Produktplacering?
Hur står det då till med den verkligt
stora mediekoncernen, Sveriges Television?
SVT har ett avtal med staten, det vill
säga med alla vi medborgare som betalar
licensavgift och därmed ska få ett allsi-
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digt programutbud, fritt från reklam; balanserat med allvarlig genomlysning av
aktuella samhällsfrågor, med nyheter, nöjen och sport.
Sveriges Television har förstås en
skriven eller tydligt uttalad muntlig policy i tobaksfrågan?
Svaret är nej. Kanalrådet Hans Hernborn, SVT, säger att man ska ”iaktta stor
försiktighet” när det gäller att visa droger.
– Och tobaken är en drog, säger
Hernborn. Jag kan väl också säga att det
finns en etablerad praxis inom de olika
produktionsenheterna att tänka sig för
innan en rökande person kommer till synes i rutan. Det finns alltså spärrar.
Men inga skrivna regler eller rekommendationer?
– Nej, inte utöver avtalet med staten.

TV-kanalerna har inga tydliga regler om tobak
VISIR-Aktuellt ställde följande fråga till de fem
TV-kanaler som granskades i undersökningen i
höstas:
Finns någon skriven eller tydligt uttalad
muntlig policy när det gäller att visa rökande
personer i TV-program?
Svaret från TV 4 var enkelt och kort, framfört av programdirektören Jan Scherman
via presschefen:
– Nej, TV 4 har varken skriftliga eller
muntliga regler för hur rökning ska behandlas i programmen.

Så här gick det till när
vi till sist fick svar ...
Mellan den 10 och 15 januari i år fick programcheferna vid de fem
TV-kanalerna ett brev från VISIR-Aktuellt med ett exemplar av nr 4
i fjol. I det fem rader korta brevet bad vi att få svar på frågan om det
fanns skriftliga regler i tobaksfrågan. För den som så önskade var det
också fritt fram att kommentera VISIR-undersökningen där det konstaterats att rökning förekommit ”tanklöst och i många fall förledande för unga” i 219 program på två veckor, i snitt i 15 program per kväll
mellan kl 17 och 23.
Ingen programchef svarade.
Ingen delegerade heller ärendet till press- eller informationsavdelning.
Svaren som redovisas på de här sidorna är resultatet av många telefonsamtal, timmars och dagars väntan och nya påstötningar.
Kan det tolkas på annat sätt än som likgiltighet inför den kanske
viktigaste hälsofrågan i vår tid?
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eller drickande personer. Annonser för
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jFOTO: SVT
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och det försvar vi har hört för att det bolmades så otroligt mycket i TV-serien ’’Anderssons älskarinna’’ är att i den socialgrupp där serien
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stora mediekoncernen, Sveriges Television?
SVT har ett avtal med staten, det vill
säga med alla vi medborgare som betalar
licensavgift och därmed ska få ett allsi-
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Handlaren blev krögare – rökfritt och trivsamt
Kundkretsen har utökats under årens
lopp och genom internet och olika hälsotidningar är kunderna mer upplysta i dag
än tidigare, konstaterar hon.
Kunderna är frågvisa och vill ha råd.
Därför är det viktigt med utbildad personal.
Hälsokostbranschen har utbildningar
i olika nivåer. Ingela Carlsson har genomgått den tredje nivån med 3 gånger 3 dagar vid Uppsala universitet och är därmed
auktoriserad hälsorådgivare.
Att ha minst en anställd i butiken som
är auktoriserad hälsorådgivare är en kvalitetssäkring och också ett krav för att få
vara med i Life-kedjan med ett 100-tal
hälsokostbutiker.
Ett annat krav är att själva butiken är
auktoriserad, d v s endast säljer produkter
som genomgått branschens produktkontroll. Kropp & Själ uppfyller båda kraven.
Än så länge är det hälsokostbutiken
som ger överskott, medan restaurangen
haft det motigare under 90-talets lågkonjunktur. Men vändpunkten är nära, enligt
Hans Carlsson.
Och han har idéer om en vidareutveckling av konceptet.
Tänk att ha en sådan här restaurang
intill en dagligvarubutik i city. Först kan
gästerna smaka i lugn och ro.
Vi lägger ut recept och visar råvarorna
och sedan är det bara att gå in i butiken
och handla ingredienserna.

Hans Carlsson gjorde en
spikrak karriär inom dagligvaruhandeln. Som arbetsnarkoman tackade han ja till alla
utmaningar. Hjulen snurrade
allt fortare tills krisen kom.
Han hoppade av, gjorde en
omstart och i dag driver han
Sveriges största ’’gröna’’
restaurang.
De intensiva åren i karriärsvängen med
representation hade satt sina spår. När
matchvikten i 40-årsåldern nådde 93 kilo
beslöt Hans Carlsson att sätta stopp.
Han sade upp sig från ett toppjobb inom Epa och bestämde sig för att banta.
För att få hjälp att hitta hälsosam mat
gick han till en hälsobutik i Göteborg.
Han hittade inte vad han sökte, men såg
en chans att utveckla hälsokostbranschen.
Bland annat blev han värvad till att
bygga upp den frivilliga fackkedjan Hälsokosthandlarna i Samverkan med 140
butiker.
Så småningom dök tanken upp på att
starta en pilotbutik, en sorts utbildningsbutik för övriga hälsokosthandlare.
Så startades Kropp & Själ på NK i
Göteborg. På 1100 kvm säljyta erbjöds
ett alternativ till den traditionella dagligvaruhandeln.

Ekologiskt
I sortimentet fanns bl a frukt och grönt,
bröd och konserver, mycket var ekologiskt producerat.
1983 kompletterades butiken med en
vegetarisk restaurang. Restaurangen var
byggd som en växthus och gjorde succé.
När NK i Malmö skulle byggas om
till gallerian Hansacompagniet fick Hans
Carlsson erbjudande om att öppna en vegetarisk restaurang där. Han tackade ja,
flyttade från Göteborg och i november
1992 invigdes restaurangen.
Affärsidén är att alla modernt tänkan-

Text och foto: Annelie Rinkeborn
Reportaget har tidigare publicerats
i tidningen ICA-Nyheter

Hans och Ingela Carlsson bjuder på god vetetarisk mat, rökfritt och pianomusik av Joe Klimm Och gästerna stortrivs.
de människor skall kunna äta vackert,
gott och läckert och må bra efteråt, säger
Hans Carlsson.

Eget kök
Självbetjäningsbuffén lockar med ca 25
olika former av sallader, två nygjorda varmrätter, soppa, bakad potatis med olika
tillbehör och två sorters egenbakat bröd.
Maten tillagas i det egna köket och i möjligaste mån använder man krav-märkta
råvaror.
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Men att äta vegetariskt behöver enligt
Hans Carlssons filosofi inte betyda att
man skall leva asketiskt. Den som vill kan
i stället för bordsvatten välja vin, eller
rentav en snaps, till maten.
Och som den konditorson han är,
finns det givetvis också ett frestande utbud av goda bakverk.
För att även själen skall få sitt bjuder
pianisten Joe Klimm på vilsam pianomusik varje dag mellan 12.30 och 17.00 –
och naturligtvis är det rökfritt!

Viktigt med utbildad personal
Att flytta hälsokostbutiken Kropp & Själ
från bottenplanet till bästa affärsläget på
gatuplanet var ett lyckokast.
Vår butik har en av de högsta omsättningarna per kvadratmeter i branschen,
säger Hans Carlsson med viss stolthet.
Till en början låg hälsobutiken, som
Hans Carlsson driver tillsammans med
hustru Ingela, vägg i vägg med restaurangen. Men de förväntade samordningsvinsterna uteblev och därför tack-

ade de ja när de erbjöds en butiksyta på
gatuplanet alldeles intill entrén.
I butiksdriften kommer gamla detaljhandelskunskaper väl till pass. Med impulsvaror som biologisk kosmetika och
doftljus med eteriska oljor mm direkt vid
butiksentrén fångar man upp intresset
hos de förbipasserande.
Men naturligtvis finns också det sedvanliga hälsokostsortimentet med storsäljare som ginseng, fiskolja, ginkobiloba
och gerikomplex. Ingela Carlsson gick in
som delägare i Kropp & Själ 1986.
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Fakta om Kropp & Själ
Ägare: Hans och Ingela Carlsson
Antal anst: 12 i restaurangen,
4 i butiken (inkl ägarna)
Restaurangen: Sveriges största
vegetariska restaurang med
125 000 lunchgäster om året.
Omsättning: drygt 7 milj kr brutto
(2000), 8,5 milj kr budg för 2001.
Butikens omsättning: 8,8 milj kr
(budget 2001).
Öppettider: 10-19 (som varuhuset)
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Fakta om Kropp & Själ
Ägare: Hans och Ingela Carlsson
Antal anst: 12 i restaurangen,
4 i butiken (inkl ägarna)
Restaurangen: Sveriges största
vegetariska restaurang med
125 000 lunchgäster om året.
Omsättning: drygt 7 milj kr brutto
(2000), 8,5 milj kr budg för 2001.
Butikens omsättning: 8,8 milj kr
(budget 2001).
Öppettider: 10-19 (som varuhuset)

Smidig övergång till
rökfritt i Kalifornien
Bara tobaksindustrin förlorar – inte restaurangerna
– Den enda affärsverksamhet som skadas
av att det blir rökfritt på restaurangerna
är tobaksindustrin. Restaurangerna går
lika bra som förut, eller ännu bättre. Rökfria restaurangmiljöer gör det lättare att
sluta röka och hindrar återfall. Det kostar
tobaksbolagen hundratals miljoner.
– Därför lägger de ner väldiga resurser på att försöka övertyga politiker och
restaurangbranschen om att det måste
vara fritt fram för rökning där folk äter
och dricker. Annars blir restaurangernas
ekonomi allvarligt lidande, påstår de.
Så sa professor Stanton Glantz vid
Kalifornienuniversitetet i San Francisco
till Margaretha Haglund och Paul Nordgren från Folkhälsoinstitutets tobaksprogram. De besökte nyligen Kalifornien för
att undersöka erfarenheterna av rökfria
restauranger och barer inför den fortsatta
behandlingen av förslaget om rökfritt på
svenska restauranger.
Det finns också ett förslag om att utöka den centrala tillsynen enligt tobakslagen och överföra ansvaret för den till Folkhälsoinstitutet.
– Stanton Glantz leder en forskargrupp som genomfört flera vetenskapliga
studier av effekterna av rökfritt. Fler än
100 restauranger har studerats bl a genom att man granskat skattestatistiken,
säger Margaretha Haglund.
– Det har visat sig att om rökfriheten
över huvud taget medfört några förändringar för omsättningen så har de varit
positiva.

Arbetarskydd för alla
– Det vanliga mönstret när det någonstans blir aktuellt med rökfritt på restauranger är att någon branschorganisation
bekymrat pekar på ”studier” som visar att
omsättningen skulle sjunka med 20–40
procent.
– Förr eller senare visar det sig alltid

att det är tobaksindustrin som tillhandahållit skräckuppgifterna.
De rökfria restaurangerna i Kalifornien är resultatet av en arbetarskyddslag
från mitten av 1990–talet som innebar
skydd mot passiv rökning på arbetsplatserna. Först sedan lagen genomförts insåg man att den också omfattade restaurangerna och att det kunde vara ett problem. Men man beslöt att inte göra undantag för restauranger, endast ge dispens till barer.
– Våra kolleger i den kommunala tillsynsmyndigheten i San Francisco berättade nästan med förvåning hur smidigt
övergången till rökfritt gått. På kort tid
införde huvuddelen av näringsställena de
nya reglerna, inga överträdelser, klagomål, bråk eller minskad omsättning rapporterades. Den allmänna opinionen blev
bara mer och mer positiv.

Otänkbart gå tillbaka
– När folk vant sig vid rökfritt blir det
otänkbart att gå tillbaka till det gamla, sa
arbetsmiljöinspektören Bob Gordon,
som kontrollerar hur reglerna om tobaksfritt efterlevs på arbetsplatserna, inklusive restauranger och barer.
– Vi följde med Gordon på en inspektionstur till de fullsatta restaurangerna
Zuni Cafe, Fleur de Lys och LuLu. Inte
minsta doft av tobak eller cigarett inom
synhåll.
1998 tog man bort undantaget för barerna. Det medförde inga problem på barer i hotell eller sådana som låg i anslutning till restauranger. Däremot blev det
besvärligare på en del fristående barer
som inte serverar någon mat utan bara alkohol, s k ”stand-alone bars”, där stamkunderna ofta har avancerade dryckesvanor, är storrökare och lever i ett kompisskap med barägaren.
– Den luttrade Bob Gordon suckade
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och sa att ”det måste finnas någon plats
dit rökarna kan gå för att röka”.
– Paul och jag konstaterade att den
svenska lösningen är god. Folkhälsokommitténs förslag ger ju möjlighet att inrätta särskilda rökrum i serveringarna, säger
Margaretha Haglund.
Bland de svenska argumenten mot
rökfritt på krogen ingår farhågor för oro
och bråk när rökare under vinterkalla
nätter tillfälligt lämnar restaurangerna
för att gå ut och röka.

Inga problem med kylan
– Erfarenheterna från de nordiskt kyliga
platserna Truckee (den tredje kallaste
platsen i USA) och Mammoth Lake i
norra Kalifornien visar att kylan inte orsakat några problem i anslutning till de
rökfria restaurangerna där.
– Hos våra kolleger på Kaliforniens
hälsodepartement i Sacramento prövade
vi alla de invändningar mot rökfritt på restauranger som vi ständigt brukar höra
från våra motståndare.
– Återigen fick vi samma oföränderligt positiva rapporter om att allt har gått
enormt smidigt, med undantag just för
somliga stand–alone bars.
– Den rökfria miljön blir snabbt något självklart – även de som varit negativa eller skeptiska skulle inte vilja gå tillbaka till det gamla.
– Ingen av tobaksbolagens skräckvisioner har hittills förverkligats någonstans. Skulle det ske i Sverige vore det
alltså unikt och ett enormt spännande
forskningsprojekt för forskargruppen.

Text: Carl-Olof Rydén
Frilansjournalist och ansvarig för
www.tobaksfakta.org

GREAT SHOTS

Protest mot
rökande
EU-journalister

MIRA

Den 5–6 maj arrangeras i Nyköping EU:s utrikesminstermöte under ordförandeskap av Anna Lindh. Förutom säkerhetspådrag och olika kringarrangemang betyder det att
stadsbiblioteket i Nyköping är stängt en månad – just nu för
att alla böcker måste flyttas och för att bibliotekslokalerna
anpassas till presscenter, efter mötet för att röksaneras.
Rökning är nämligen tillåten under EU-mötet.
Detta betyder att utrikesminister Anna Lindhs hemkommun bryter mot svensk tobakslag som säger att rökning
inte är tillåten i offentliga lokaler.
Riksförbundet VISIR har protesterat mot den svenska
flatheten. I ett brev till statsministern och EU-ordföranden
Göran Persson – med kopia till Anna Lindh och den lokalt
projektansvarige Lasse Hedlund – påpekas lagbrottet. Svar
har ännu den 26 mars inte inkommit.
– Vi har märkt att det är svårt att få utländska journalister att röka utomhus, säger projektledare Lasse Hedlund i
ett ursäktande uttalande för Södermanlands Nyheter.
Brevet från VISIR har undertecknats av förbundsordföranden Eivor Svenonius, bl a expert på barnallergier, och de
båda professorerna och VISIR-medlemmarna Bengt Rosengren och Göran Löfroth i Göteborg.

Tack för att du sparar med hjärtat och
stöder Riksförbundet VISIR.
För rådgivning och informationsbroschyr
o2oo-23 53 oo, www.banco.se

I samarbete med Riksförbundet VISIR.
Investeringar i fonder innebär alltid en risk. Värdepappersmarknaden går både upp
och ned och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar
som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att hela
det investerade kapitalet återfås.

Exempel på slagfärdig annons

Barn gör inte som du säger.
Barn gör som du gör.
Alla har vi våra skäl till att vilja sluta röka. Insikten att barn är små, mänskliga kopieringsmaskiner som gärna tar efter våra vanor, utan att värdera om de
är goda eller dåliga, kan vara ett synnerligen starkt skäl.
Men från att önska att man inte längre var rökare, till att verkligen sluta,
är det ofta ohyggligt långt.
Till största delen handlar det om viljestyrka. Men som rökare är du även
fysiskt beroende av cigaretterna.
Hjärnans nervceller har lärt sig att älska nikotinet.
Det är här som Nicorette kan hjälpa. Med Nicorette fasar du under 3–6
månader gradvis ut ditt fysiska beroende av cigaretter.
Det säger sig självt att utan det fysiska beroendet, blir det lättare att komma över det psykologiska beroendet. Åtskilliga studier visar också att de som
slutar med hjälp av Nicorette, fördubblar sina chanser att bli rökfria.
Att sluta röka kan bli det bästa du gjort i livet. Näst efter dina barn.
Nicorette
Har du viljan har vi ett sätt
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Med större andel rökare drabbas fler
passiva rökare av luftvägssjukdomar
Med en större andel rökare i befolkningen ökar också andelen passiva rökare som
får luftvägsbesvär. Det visar en omfattande undersökning där man jämfört andelen rökare, rökvanor och luftvägsbesvär i
Norrbotten och finska Lappland.
Andelen rökare är störst i finska
Lappland med 32 procent mot 26 procent i Norrbotten. En skillnad är att det i
Lappland är fler män än kvinnor som röker, medan kvinnorna är i majoritet bland
rökarna i Norrbotten.
I Lappland röker 37 procent av männen och 28 procent av kvinnorna, i Norrbotten 29 procent av kvinnorna och 24
procent av männen.
Största andelen rökare finns i åldersgruppen 20-29 år i Lappland med 47
procent rökare bland männen och 40
procent bland kvinnorna.
De luftvägsbesvär som kartlades var
allt från slembildning, långvarig daglig
hosta, hosta med slemupphostningar, pip
i bröstet, andfåddhet och luftrörsinflam-

mation (bronkit) till kronisk bronkit. Andelen med luftrörsbesvär var i stort proportionell till andelen rökare.
Risken för luftvägsbesvär är därför
större i finska Lappland än i Norrbotten
både för aktiva och passiva rökare. Däremot är andelen med kronisk bronkit något större i Norrbotten, vilket forskarna
förklarar med att norrbottningar är mer
benägna att söka läkare för sina besvär.
Projektet är en utvidgning av den stora undersökning av kroniskt obstruktiv
lungsjukdom som genomförts i Norrbotten under en längre tid, det s k Olin-projektet.
- Det fanns ett intresse hos finländska
forskare att samarbeta i ett liknande gemensamt projekt, säger docent Bo Lundbäck från Arbetslivsinstitutet i Stockholm, som lett undersökningen. Likheterna i klimat, näringsliv och på andra
områden mellan Norrbotten och finska
Lappland är stora och gör jämförelser
meningsfulla.

Bo Lundbäck har tillsammans med
doktoranden Mai Lindström författat
den rapport om studien som publicerats i
den amerikanska medicinska tidskriften
Chest.
Projektet har fortsatt och omfattar nu
även Estland och fler områden i Sverige
och Finland. Namnet på det projektet är
FinEsS.
Data som hittills kommit fram i FinEsS bekräftar enligt Bo Lundbäck iakttagelserna i Norrbotten och finska Lappland om effekterna på passiva rökares luftvägar.
- Risken för en passiv rökare att få luftvägsbesvär och bronkitiska symtom är
50 procent större än hos personer som inte alls utsätts för tobaksrök.
- Ett varnande tecken är, säger han,
när en vanlig förkylning med hosta drar
ut på tiden i tre-fem veckor.
Källa: Chest 2001; 119: 852-861.
Text: Carl-Olof Rydén

Höjd tobaksskatt EU–vapen mot smuggling
EU–komissionen föreslår en ny skatteregel
för tobak som skulle innebära höjda cigarettpriser i lågprisländer, men inte påverka priserna i t ex Sverige och Danmark. Förslaget
innebär ett fast minimibelopp med 70 euro i
skatt per 1 000 cigaretter utöver det nuvarande kravet på 57–procentig punktskatt. Avsikten är att på det sättet motverka cigarettsmuggling.
De länder där punktskatten motsvarar
mer än 100 euro per 1 000 cigaretter skulle
inte behöva följa 57–procentsregeln längre –
om EU-förslaget går igenom. Det skulle gälla Sverige som nu har ett undantag och inte
kommer upp i mer än 50,8 procent i
punktskatt.
Enligt den gällande regeln ska punktskatten på tobak vara 57 procent av priset i
detaljhandeln, med momsen inkluderad i
priset. I länder med låg moms och låga marginaler i detaljhandeln är det inte något problem.
I Sverige är det ett problem på grund av
att vi tillsammans med Danmark har den
högsta momsen inom EU med 25 procent.

Handelns marginal när skatterna dragits
ifrån är dessutom hög i Sverige, 10,08 mot
6,45 i Danmark. Punktskatten är däremot
högre i Danmark och faller ut med 21,70 per
paket mot 17,52 i Sverige. Skillnaderna gör
att Danmark ligger över EU-kravet.
Punktskattens andel av försäljningspriset är
där 61,7 procent.
Sverige kom i närheten av EU-kravet
när tobaksskatten höjdes 1997. Då var
punktskatten 56 procent av detaljhandelspriset, men sedan beslagen av smugglade cigaretter ökat efter skattehöjningen och fått
massiv uppmärksamhet i medierna sänkte
regeringen punktskatten med 16 procentenheter i augusti 1998. Sverige fick ett undantag för punktskatterna vid EU-inträdet. Ett
undantag som sedan förnyats och nu gäller
till utgången av 2002.
Tyskland och Holland har uppnått 57
procent och Spanien 59. I Spanien kostar ett
paket cigaretter motsvarande 10,50 kronor.
Av den summan är 6,19 punktskatt och 1,45
moms. Handelns marginal när skatterna
dragits ifrån är 2,86.
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Det nya EU-förslaget innebär att kravet
på att punktskatterna ska vara minst 57 procent kvarstår, men i de länder där punktskatten motsvarar över 100 euro per 1 000 cigaretter behöver 57–procentsreglen alltså inte
följas. Då behöver Sverige inte längre någon
dispens.
– För Sveriges del innebär det inte någon
prisförändring om det nya förslaget antas, säger kanslirådet Monica Falck vid enheten för
punktskatter på finansdepartementet. Vi ligger över 100 euro per 1 000 cigaretter redan
nu.
Genomsnittet i EU är 90 euro per 1 000
cigaretter, med variationer från 48 till 210
euro. Skillnader på upp till 430 procent.
De länder som förutom Spanien skulle
få höjda cigarettpriser med det nya systemet
är Italien, Portugal, Grekland och Luxemburg.
Fotnot: Priserna och jämförelserna bygger på
1999 års statistik. Sedan dess har priset på ett
paket cigaretter ökat med en krona i den
svenska detaljhandeln.

’’Direktör Ek’’ med snusdosan stoppades direkt
Hann någon se de stora annonserna i dagspress med två tuffa män framför en stor lastbil. Båda nästan klädda i blåställ, den ene med ljus väst och barhuvad, den andra med basebollkeps. Han i västen bjuder mannen i keps på snus och av minerna framgår att det är
hög trivselfaktor. Männen symboliserar småföretagare. Rubriken lyder: ”I syfte att ytterligare stärka företagets kundrelationer överväger direktör Ek att utöka budgeten för representation.”
Annonsen publicerades av FöreningsSparbanken.
VISIRs förbundsordförande Eivor Svenonius skrev genast, den 13 februari, ett ampert brev till bankens vd Birgitta Johansson-Hedberg. Eivor framhöll snusets höga nikotinhalt och hälsorisker och avslutade med att ”vore jag bankman skulle jag inte medverka till att försämra mina kunders hälsotillstånd. Det ökar väl kreditrisken?” Svar kom
inom fem dagar. ”Vi har, den 14/2, med anledning av din berättigade kritik, dragit in den
företagsannons som kan tolkas så att en person bjuder en annan person på snus” och en
förklaring om att banken ville marknadsföra sig som Sveriges största företagsbank, öppen dygnet runt, och en avslutning om att banken absolut inte vill medverka till att öka
intresset för tobakskonsumtion samt ett tack för klok kritik.
Tala om att brev kan betyda mycket ...

Om rökfritt på
näringsställen
Rädslan bland krogägarna att vid ett rökförbud förlora rökande gäster är starkt
överdriven. Flera undersökningar visar
att många rökare själva föredrar att äta i
en rökfri miljö. Kalkylerade gästförluster
ersätts säkert av att fler icke rökande gäster nu kan besöka näringsställena.
Restaurangaägarförbundet har sag
nej till rökfritt utan att ta hänsyn till sin
egen personal som nu arbetar i en hälsovådlig miljö som innehåller gifter som
t ex 4-aminodifenyl och betan-aftylamin,
ämnen som är totalförbjudna i alla arbetsmiljöer men finns i cigarettrök.

Nya tuggummit
får godkänt
Främsta kritiken mot nikotintuggummin
har varit att de smakar illa och är för svårtuggade. Lagom före jul i fjol lanserade
Novartis det man kallar för nya Nicotinell
med smak av mint eller frukt. Provpåsar
skickades ut till media – garanterat smakprov utan nikotin – och annonser följde
som ett brev på posten. VISIR-Aktuellt
lät tre bekanta före detta rökare och numera tuggummiberoende prova på apotek inköpta riktiga varianter, alltså med
nikotin. Och omdömena var positiva.
Samma nikotinkick. Riktigt gott. Lättare
att tugga. Jomenvisst, men ändå lite misstänksamhet – kanske alltför lätt att tugga,
man måste öka dosen åtminstone ibland.

Visste du

Är inte näringsställen arbetsplatser?
Vem skyddar restauranganställda? Ja, inte
tycks det vara Arbetarskyddsstyrelsen
som trots 20 års vetskap om gifterna inte
kraftfullt agerat. Även fackföreningen
tycks blunda och cyniskt gå på Restaurangägarförbundets linje.
Är det kanske tobaksindustrin man
vill tillmötesgå som tack för alla askfat,
solparasoller och andra gåvor man fått
genom åren?
Harry Moscán
Karlshamn

Inbjudan till årsmöte
i VISIR Stockholm
Årsmötet äger rum tisdagen den 24 april 2001 kl. 18.00 i
Kafé Nyfiket, Olof Palmes gata 25 (VISIRs gamla lokal).
Välkomna.
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att i Sverige är det idag en miljon 150 000
människor mellan 16 och 54 år som röker
varje dag. Nio av tio av dem började röka
i tonåren. Hälften av dessa rökare, mer än
500 000 personer, kommer att dö i förtid,
en död orsakad av rökningen.

Visste du
att de flesta rökare dör i en långsam och
utdragen process. Sjukdomar i hjärta och
blodkärl är den vanligaste skadan av rökning. Det är också den vanligaste rökdöden. Rökare dör av förträngningar i blodkärl, av slaganfall och hjärnblödningar
men också av svåra lungsjukdomar och
ett stort antal cancerformer; i lungorna, i
munhåla och strupe, i urinblåsa, njurar,
magsäck och livmoder. Det är plågsamt
för rökaren och dyrt och hopplöst för
sjukvården.

Börja aldrig röka
Om du redan är rökare – fimpa nu. Slå en
signal till SLUTA-RÖKA-LINJEN
tel 020–84 00 00.

Samarbete över många gränser
Det g„r inte att rita en r−ttvisande karta ıver svensk tobaksprevention.
Samarbetsv−garna och id”flıdet l„ter sig inte f„ngas i fyrkantiga rutor.
Om man −nd„ vill fırsıka ge en bild av n−tverksarbetet fır tobaksfrihet i
Sverige, skulle den kunna se ut s„ h−r!

Foto: Pressens Bild
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Ny stor undersökning:

Rökare som vill sluta
har svårt att få hjälp
– Rökarna ropar efter hjälp att sluta röka men sjukvården tar inte deras problem på
allvar. Ändå finns det ingen annan åtgärd som skulle rädda fler människoliv.
Så drastiskt uttryckte sig Britt-Marie Lindblad, tobaksansvarig på Cancerfonden,
när hon intervjuades i Svenska Dagbladet den 22 mars. Som stöd för sitt uttalande hade
hon tunga fakta i form av en Temo-undersökning. 2002 personer, hälften rökare, hälften
icke rökare hade intervjuats. Det visade sig att bara en bråkdel av dem som försökt sluta
röka hade fått hjälp av sjukvården. För dem som lyckats hade i stället stödet från familj
och vänner varit avgörande.
Undersökningen bekräftade att läkare, rökavvänjare, företagshälsovård, tandläkare
och apotekspersonal spelar en underordnad roll för ett lyckat rökslut.

Oro för egna hälsan ett skäl att fimpa
Syftet med studien var att få kunskap om vad det är som till sist får en rökare att fimpa
för gott. Rökarna och de före detta rökarna fick svara på ett 80-tal olika frågor kring detta. Oron för den egna hälsan eller redan uttalade egna hälsoproblem var det som vägde
tyngst. Höjt pris hade mindre betydelse och att tjata är meningslöst.
Studien visade också att gifta eller sammanboende med hög utbildning och goda inkomster bäst klarade att sluta röka. Åtta av tio som lyckats tillhörde denna grupp.
Ganska överraskande var att nikotinläkemedel inte tycks ha någon avgörande betydelse för ett lyckat rökstopp. Endast 15 procent hade använt tuggummi, nikotinplåster
eller annat medel.
Tre av tio vill och ska absolut fortsätta att röka.
Åtta av tio rökare har försökt sluta någon eller några gånger men av dem är det bara
sex av tio som verkligen vill sluta.
– Cancerfondens slutsats är att arbetsgivare och företagshälsovård mera aktivt måste
stödja anställda som vill sluta röka, säger Britt-Marie Lindblad i SvD.
– Även sjukvården behöver prioritera annorlunda och framförallt ge ensamstående
extra stöd och uppmuntran.
Studien har finansierats av Cancerfonden och Nicorette.

Medlemsavgift
delas
med lokalföreningarna
Gott Nytt År 2001 har inletts
med det glada beskedet att en del
av medlemsavgiften nu kan
komma de lokala föreningarna
till godo. Det beslut som Riksförbundet VISIRs styrelse fattade den 8 november i fjol innebär
att 50 kr av varje fullbetalande
medlems avgift går tillbaka till
resp förening. Av nytillkommande medlemmars avgift erhåller
lokalföreningen 100 kr.
Medlemsavgiften är oförändrad 150 kr.
Beslutet gäller under förutsättning att föreningsstödet från
Folkhälsoinstituet blir oförändrat samt att överskottsmedel från
SPP utbetalas under 2001. Föreningarna måste också ha sänt in
verksamhetsberättelse och uppgifter om styrelse och revisorer
senast den 31 mars 2001.

Riksförbundet VISIR (Vi Som Inte Röker) är en ideell förening, politiskt och religiöst fristående, som
är helt beroende av medlemmarnas stöd. VISIR arbetar för fler rökfria miljöer och för att ingen mot sin
vilja ska utsättas för tobaksrök. Tillsammans med sina läns- och lokalföreningar bedriver VISIR ett
informations- och opinionsbildande arbete runt om i landet.
BLI MEDLEM NU! Årsavgift 150 kr. Postgiro 60 94 07-2.
Adress: VISIR, Hälsans Hus, Fjällgatan 23 A, 116 28 Stockholm. Tel 08-591 282 11, fax 08-556 98 888.
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