
Nr 3-4 Nov 2003 • Medlemstidning för Riksförbundet VISIR 
Friskare Liv

Friskare Liv

Skall du lyckas i 
Bert Karlssson 
artistfabrik är det 
bäst att du inte 
nyttjar tobak.
Sandra från Fame Factory,
i TV3, klarade första provet. 
Hon röker inte!

Skall du lyckas i 
Bert Karlssson 
artistfabrik är det 
bäst att du inte 
nyttjar tobak.
Sandra från Fame Factory,
i TV3, klarade första provet. 
Hon röker inte!

BERT ÄR 
TOBAKENS 
FIENDE 
NR 1!

BERT ÄR 
TOBAKENS 
FIENDE 
NR 1!



2

VISIR-Aktuellt/Friskare liv är medlemstidning för Riksförbundet VISIR. 

Utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare: Arne Stråby , arne.straby@telia.com 

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   E-post:visir@telia.com

Förbundsordförande: Bengt Rosengren , bengt.rosengren@swipnet.se

Grafisk produktion: Asken media, 031 eller 0708- 87 16 17 Material per post till 

Asken media, Aminogatan 15D, 431 53 Mölndal. E-post:kjell@askenmedia.se.

Tryck:Tryckkedjan, Mölndal 2003. ISSN 0282-0617

Två betydelsefulla personer för
VISIR har sedan föregående 
nummers utkomst avlidit.

Vår mångårige styrelsemedlem
och kassör Lars-Erik Behm gick
bort i juni. Han levde och verkade
på Gotland  och  bidrog i hög grad
till att Gotland blev ett verkligt
VISIR – fäste,  präglat av anti-
tobaksaktiviteter som har få mot-
svarigheter i andra delar av lan-
det. På riksplanet gjorde Lars-Erik
betydelsefulla insatser. Som kas-
sör hade han falkögon som inte
lämnade något åt slumpen.

Carlösten Nordmark gick bort i
augusti. Han gjorde en ovärderlig
insats för VISIR genom sin aldrig
sviktande entusiasm och idérike-
dom och sin professionella verk-
samhet i vår tidning VISIR – 
Aktuellt.  Carlösten  gjorde tid-
ningen i princip; såg till att få in
manuskript, skrev själv, gjorde
reportage, tog bilder och redigera-
de det hela. En tidning har varit
och är en nödvändighet för att
Riksförbundet VISIR skall kunna
tas på allvar och utöva något
inflytande. När Carlösten fann
tiden inne att ändra på sin verk-
samhet och bl. a. få mer tid till att

skriva fler böcker tog han sitt
ansvar för oss och såg till att
skaffa fram en efterträdare av sin
egen kaliber – vår nuvarande
redaktör Kjell Hedlund.

Vi känner stor och varm tack-
samhet för dessa båda framträ-
dande VISIR – representanters
insatser. De sporrar oss att föra
VISIR:s arbete och målsättningar
vidare.  

Sven Kinnander har övertagit
posten som kassör. Med sina goda
kunskaper om VISIR och sitt pro-
fessionella kunnande i ekonomis-
ka ting blir han en värdefull
medarbetare i styrelsen.

En deputation från VISIR,  bestå-
ende av ordf., v.ordf. och ledamo-
ten Arne Stråby från riksförbun-
det och Yvonne Norman från
Stockholmsföreningen fick den 
22 oktober tillfälle att träffa folk-
hälsominister Morgan Johansson.
Ett referat från detta möte finns
på sidan 12.

Frågan för dagen är annars reger-
ingen aviserade proposition till
riksdagen i januari 2004 om rök-
fria serveringslokaler. Socialde-

partementet utarbetar den och
den skall i form av lagrådsremiss
lämnas den 20 november. Det har
emellertid framkommit att SHR
(svenska hotell- och restau-
rangförbundet) är aktivt mot riks-
dagens (S)-grupp och partistyrelse
före beredningen. Styrelsen har
med anledning av detta per tel.
och brev uppvaktat (S) ledamöter i
riksdagen, däribland medlemmar-
na i socialutskottet, och argumen-
terat för att regeringen skall gå
fram med propositionen.

Med tillönskan om all lycka med
framträdanden under rökfria
veckan, 47, och dagen till minne
av tobakens offer, 20 november!

Bengt Rosengren

Bengt Rosengren, 
förbundsordförande

i VISIR.

Förbundsordföranden har ordet:

Cancerfonden, Folkhälsoinstitutet, Hjärt-Lungfonden, Apoteket AB och Centrum för Tobaksprevention
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Visir höll ordförande-
konferens i Stockholm 
den 12-13 september, allt-
så dagarna före folkom-
röstningen om EMU. Vi
höll till på Terrassen i 
Hälsans Hus. 
Omkring 30 personer hade kom-
mit för att lyssna till föredrag, dis-
kutera vår verksamhet och för att
träffas, VISIR-människor kom
från olika delar av landet. Vi hade
också glädjen att se Lena Mårt-
ensson där som gäst och repre-
sentant för Svenska Frisksport-
förbundet.

FREDAGEN UPPTOG två intres-
santa föredrag. Àsgeir Helgason,
islänning som nu arbetar med
rökavvänjning i Göteborg höll den
första föreläsningen och talade en
del om rökavvänjning och nikotin-
haltiga mediciner som används i
det arbetet. Snus har av några
personer bedömts som ett tänk-
bart alternativ till rökverk vid
rökavvänjning. Men Helgason
hörde inte till dem, det framgick
tydligt. 
Snus är också tobak, och även om
det inte ger luftföroreningar och
lungcancer så har snusaren lätt
att återfalla i rökning. Han eller
hon har gjort sig beroende av
nikotin. Det finns nikotinhaltiga
mediciner som är mycket bättre,
menade han, och mediciner är
inte till för långvarigt bruk .

Folkhälsoinstitutet
Den andre föredragshållaren var
Gunnar Ågren, generaldirektör
och chef för Statens Folkhälso-

institut. För alla oss
visirare var det givan-
de att få träffa och
lyssna till honom,
som är högste ansva-
rig för den myndighet
som har 
tobaksfrågorna på
sitt bord.

Ågren talade en del
om allmänna folkhälsofrågor och
betecknade alkoholen och toba-
ken som de stora hoten mot folk-
hälsan. 
Tobaken tar kanske 7000 liv per
år i vårt land och alkoholen 5000.
Han visade med diagram en upp-
enbar skillnad i utvecklingen.
Medan drickandet har en klart
ökad tendens så har rökningen i
alla fall minskat med åren, och
den tendensen tycks hålla i sig
ännu.

FÖREBYGGANDE ARBETE är
viktigt menade han men tyvärr
otacksamt. Det är "mer belönan-
de" att arbeta i efterhand, t ex
bota en sjukdom som har visat
sig. Den som räddas av förebyg-
gande arbete och aldrig blir sjuk
vet inte om det. Och ändå är
rökavvänjning kostnadseffektiv:
den kostar så lite jämfört med
de sjukdomar och det lidande
som den kan spara in.

Bilda opinion

Frågan vad VISIR kan göra besva-
rade Ågren med att vi kan bilda
opinion och vi kan hjälpa till att
övervaka de regler som finns. Han
lät också optimistisk när det gäll-
de rökfria restauranger, och där
kan också övervakning behövas.

Föredragshållarna avtackades
som sig bör med blommor. Fre-
dagskvällen avslutades med kon-
ferensmiddag på restarangen 
Al-Madinah, en orientalisk restau-
rang som ligger i samma hus som
Stockholms moské. Där servera-
des en välsmakande buffé med

många rätter, och vi fick tid att
talas vid och umgås vid borden.

Lördagen upptogs av rapporter
och interna diskussioner om
VISIR och framtiden. Föreningar-
na rapporterade först. Det var
rapporter från Stockholm, Göte-
borg, Skåne, Blekinge och alla
andra håll som fanns represente
rade bland dem som hade kommit
till konferensen.

Frågor som vilket behov ordföran-
dekonferenser fyller var uppe och
besvarades med att de behövs.
Tidningen VISIR-aktuellt och
informationsbladet VISIR-kontakt
fyller också viktiga funktioner för
informaton och kontakt med våra
medlemmar i olika delar av lan-
det.

VISIR bildades i Stockholm 1973,
men Riksförbundet kom formellt
till 1974. Vi fyller alltså 30 år
nästa år. Det kommer att upp-
märksammas i VISIR-aktuellt, och
vi uppmanar medlemmar att skri-
va ner sina minnen och skicka till
redaktionen, helst före års-skiftet.

Text&Foto
Arne Strå-
by

VISIR höll konferens...
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Rekordmycket
rökande på 
Stockholms 
teatrar
VISIR har påtalat det myckna
rökandet på teaterscener och
inom TV-teatern. Tyvärr har vi
inte fått så mycket respons ännu,
men vi ger inte upp. Att vi inte är
ensamma om att reagera mot tea-
terrökandet visar följande utdrag
från sajten Tobaksfakta
(www.tobaksfakta.org):

"Det röks mer än nånsin på
Stockholms teaterscener. Det
konstaterar teaterkritikern

Lars Ring på Svenska Dagbladet
som recenserat teater de senaste
20 åren. 
Förutom de föreställningar på
Dramaten där skådespelare röker,
och som Tobaksfakta berättade
om den 15 oktober, är det ett fli-
tigt rökande i Som ni vill ha det
på Stockholms stadsteater, i Ett
dockhem på samma scen, i Vem
är rädd för Virginia Woolf? på
Södra teatern och i Teater Galea-
sens föreställning Det epileptiska
riktmärket, som tycks konkurrera
med Södra teatern om rekordet i
kedjerökning på en scen.

- Det är extremt mycket rökande
just nu, säger Lars Ring. Under
några år på 90-talet när publika
miljöer nyligen blivit rökfria var
scenerna oftast också rökfria och

om rökning förekom varnade 
man med skyltar.
Lars Ring tror att dagens rökning
kan hänga ihop med att teatrarna
är inne i en period där skildringar
av utanförstående gestalter domi-
nerar och där åtminstone regissö-
rerna har uppfattningen att bil-
den av utanförskap och ett
destruktivt leverne förstärks av
att rollgestalterna röker."

Sajten www.tobaksfakta.org
sköts förtjänstfullt av Carl-Olof
Rydén. Där finns alla nyheter på
tobaksfronten som vi tyvärr inte
får plats med i VISIR-aktuellt.

Arne Stråby

Jula BK:s fotbollslag
F17 sponsras av VISIR
i Mariestad. Tjejernas
träningsdräkter visar
VISIR - logon på en
framträdande plats.
-Vi ser det som ytterst positivt att
vi har möjlighet att stödja ett lag
som, med stor energi, och entusi-
asm arbetar för gemenskap och
drogfrihet, säger Jan-Erik Jans-
son i VISIR Mariestad.
Det ledarteam, med Christer
Henriksson i spetsen, som arbe-
tar med detta tjejlag ligger förstås
bakom en stor del av den sam-
manhållning som råder i gruppen.
Sammanhållningen bidrar till att
bygget av ett brett nätverk bildas,
där kompisar och föräldrar, på ett
mycket framgångsrikt sätt med-
verkar. Dessa tjejambassadörer är
goda förebilder och bär dräkterna
och därmed reklam för VISIR på
ett värdigt sätt.

Jan-Erik Jansson

Tjejlag som VISIR´s 
ambassadörer
Tjejlag som VISIR´s 
ambassadörer

Passiv rökning ger 
katter cancer
Cancerrisken mer än fördubblas.
Rökares katter löper mer än dubbelt så hög risk att få cancer, skriver
Forskning & Framsteg i sitt nya nummer. Och ju fler år katterna
utsätts för rök, desto högre blir risken. För dem som bott mer än 5 år
i rökig miljö är risken mellan tre och fyra gånger högre.
Detta framgår av en studie som omfattar omkring hundra katter som
på en amerikansk universitetsveterinärklinik vårdats för malignt lym-
fom, en relativt vanlig cancersjukdom hos katter. Nu ska forskarna
undersöka även andra husdjur och andra cancerformer. 

Forskning & Framsteg
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Tobakskontroll i Världen
I början av augusti var
Helsingfors i Finland
samlingspunkt för det
tobakspreventiva 
arbetet i hela världen.
Då avhölls där, den
vart tredje år, åter-
kommande världs-
konferensen 
”Tobacco or Health”
Denna gång hade konferensen
samlat drygt 2200 deltagare från
ca. 120 länder. 
Temat var’Globalt agerande för en
tobaksfri framtid’.

Konferensen pågick i 5 dagar med
plenarsession på morgonen följt
av 4-5 parallella program fram till
lunch. På eftermiddagen kunde
det pågå upp till 20 parallella ses-
sioner. I pauser var det meningen
att man varje dag skulle kunna ta
del av ca. 200 posters. Varje en-
skild deltagare kunde säkerligen
få behållning av sitt eget intres-
seområde. 

Med konferensen följde en tjock
abstraktsbok som också var till-
gänglig på konferensens hemsida
så det var också möjligt att ta del
av annat än det som var och en
valde att lyssna på. 

Bland många aktiviteter vill jag
speciellt nämna att man till konfe-
rensen inbjudit och bekostat resa
och närvaro för ett att antal u-
landsungdomar som är aktiva för
tobakskontroll i sina hemländer.
Dessa ungdomar var under konfe-
rensen delvis ute på Helsingfors
gator och torg med uppmärksam-
made budskap om tobakens ska-
deverkningar. Insatsen filmades
och videon visades vid konferen-
sens avslutningsceremoni. 

Konferensen hölls i ljuset av att
WHO strax före konferensen lyck-
ats få ’Ramkonventionen för
tobakskontroll’ (FCTC) i hamn.

Konventionen har hittills under-
tecknats av många länder, men
den blir inte gällande förrän minst
40 länder ratificerat den. Hittills
är det bara några få länder som
gjort detta, bl.a. vårt grannland
Norge. Ramkonventionen kan
bl.a. ses som modell för vilka lagar
och regler som kan införas i
enskilda länder för tobakskon-
troll. Den kommer, när den blir
gällande, även att ha stor betydel-
se för att lagar för tobakskontroll
inte skall kunna kallas för handel-
shinder. 

Göran Löfroth

Sverige var väl representerat vid världskonferensen ”Tobacco or Health”
med både vetenskapliga bidrag och en monter. I montern fanns bl.a. 
en ituskuren dalahäst som i buken hade en snusdosa. Vid dalahästen
fanns en skylt med uppmaningen ”Do not touch” som i första hand 
var för att dalahästen var något bräcklig. Men det fanns ju även det
dubbelbottnade budskapet att snus inte var lämpligt som alternativ 
till rökfrihet. 

Gravida på 
Gotland 
röker mest
De senaste tjugo åren har allt fler
havande kvinnor valt att sluta
röka. Men det finns stora geogra-
fiska skillnader, skriver Forsk-
ning & Framsteg.

Numera röker 11 procent av de
gravida i Sverige, vilket är den
lägsta siffran inom hela EU. Det 

är en markant minskning sedan 
1983, då 31 procent av de gravida
kvinnorna rökte.

Den lägsta andelen rökare finns i
Västerbottens län, där 7 procent
röker. Den högsta siffran finns i
Gävleborgs, Gotlands och Väst-
manlands län, där 14 procent
röker. Mönstret såg likadant ut
för tjugo år sedan, när Gotland
toppade med 39 procent.

I dag slutar var tredje rökande 
kvinna att röka då hon blir gra-

vid. Det är en stor ökning sedan 
1983, troligen beroende på infor-
mationsarbetet från mödra- och
barnhälsovården, skriver Forsk-
ning & Framsteg. Men samtidigt
fortsätter alltså ännu två kvinnor
av tre att röka när de blir gravida.

Efter graviditeten börjar många
kvinnor att röka på nytt, men
även den andelen är avtagande.

Forskning & Framsteg
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Rökfria serve-
ringslokaler är
inte i hamn…
Omedelbara
insatser - och
planer för vecka
47
Efter försommarens remissbehandling
av Statens folkhälsoinstituts utred-
ning om rökfria serveringslokaler har
regeringen aviserat en proposition till
riksdagen i januari 2004.
Socialdepartementet håller på att
arbeta fram propositionen som i form
av lagrådsremiss först ska lämnas
den 20 november. Beredning inom 
(s)-gruppen ska som vanligt ske 
dessförinnan.

Det framkommer nu att SHR (restau-
rangbranschen) är aktiv just mot riks-
dagens (S)-grupp och
partistyrelse samt mot Näringsdepar-
tementet. Vi undersöker vilka argu-
ment man huvudsakligen driver men
sannolikt rör det sig om befarad stö-
kighet på krogen vid genomförandet,
”förbudssamhället” resp befarad
minskad lönsamhet.
Folkhälsominister Morgan 
Johansson oroar sig för att osäker-
het/tveksamhet i (s)-leden kan få
Göran Persson att vägra gå fram med
en proposition till riksdagen alterna-
tivt att den skulle bli urvattnad.

A. Omedelbara insatser som vi behö-
ver din hjälp med!
Därför måste vi nu under närmaste
två veckorna (v44-45) övertyga och
stärka (s)-ledamöterna med våra
argument! 
Som hälsoarbetare bör vi främst foku-
sera på arbetsmiljöfrågan och hälsoef-
fekterna men övriga aspekter finns
också med för att stärka dig med
argument om du konfronteras med
dem i diskussioner.

FHIs utredning om restaurang-
rökningen finner du v b på
www.fhi.se/fakta/tobak.asp. 
På FHIs sajt kan du också se 

broschyren Rökfritt lönar sig – den
kan kostnadsfritt rekvireras på
fhi@strd.se för utdelning till dina 
kontakter.

1) Identifiera dina (s)-riksdags-
ledamöter genom att gå in på
www.riksdagen.se, klicka i vänster-
spalt på Ledamöter. Klicka på
Socialdemokrater så kommer ledamö-
terna i bokstavsordning med sin val-
krets.
Genom att klicka på ”dina” får du upp
var och en med foto och adress-
uppgifter. Mobilnumret brukar man få
genom växeln om de inte svarar på
riksdagsnumret.

Kontakta dem.
Det bästa är om ni kan ses men i
akuta lägen som detta kan det
förstås vara svårt med almanackan
och då får telefonen duga.
Tisdagar-torsdagar är vanligen riks-
dags-dagar medan ledamöterna är
mer rörliga måndagar och fredagar.
Och notera att de är vana att bli kon-
taktade också på helgerna! Över
huvud taget är de oftast mycket måna
om att höra från sina lokala medbor-
gare – och som hälsoarbetare ligger
du mycket bra till.

Ditt budskap: det gäller rökfrirestau-
rangfrågan och du har hört att
arbetsgivarsidan är aktiv i sin opini-
onsbildning gentemot (s)-gruppen för
att påverka processen fram till propo-
sition. Du vill därför övertyga dig om
att din riksdagsledamot o s v… 
Förutom arbetsmiljö- och hälsoargu-
menten bör det överbryggande argu-
mentet om att rökfria miljöer är en
viktig del i strategin vara bra att
framhålla.

2) Ta helst också kontakt med något
landstings- resp kommunalråd av
(s)-kulör och be dem utnyttja sina
kanaler dels till sina riksdagsledamö-
ter, dels till sina centralare (s)-kontak-
ter. 
På www.lf.se resp www.svekom.se 
kan du gå till Politisk organisation
och finna ut om du har någon styrel-
serepresentant från ditt län som du
kan påverka.

3) Rapportera senast i början på
vecka 45 till Anette Jansson,
Hjärt-Lungfonden
(anette.jansson@hjart-lungfonden.se, 

eller på tel 0708-544 204)
vilka kontakter du hunnit ta – så att
vi hinner åtgärda eve. vita fläckar på
kartan.

B. Information om aktiviteter 
vecka 47
Temat för årets Tobaksfria vecka är
Rökfria serveringslokaler. På senare
år har vi ju denna vecka oftast uppre-
pat temat från WHOs Tobaksfria dag
den 31 maj men nu har vi bedömt att
alla insatser bör fokusera på att säkra
rökfriheten i serveringslokalerna.

Affisch (A3-storlek, 297x420 mm) och
vykort (A5) är under färdigställande
och mailas som pdf-fil endera dagen.

Affisch och vykort kan du rekvirera
hos Marianne Roos på yrkesförening-
arnas kansli, helst på e-post:
professionals@globalink.org eller 
fax 08-669 81 65.
Glöm inte att ange antal och 
leveransadress, både post och 
paket-dito.
Leverans kan ske omgående efter
bställning.

Aktivitetsförslag för veckan finner du
som bilaga.

Vi återkommer snart med mer planer
för veckan initierade från oss!

Du kan när som helst ringa någon 
av oss i arbetsgruppen.

Hälsningar!
Göran Boëthius 
tel 070-642 51 17
Anette Jansson, 
Hjärt-Lungfonden, 
tel 0708-544 204
Lisen Sylwan, 
Cancerfonden, 
tel 08-677 10 30
Ann-Therese Enarsson,
En Rökfri Generation, 
tel 08-10 93 00

Rune har tröttnat på 
att läsa om rökningens
skadeverkningar, så han
har bestämt sig för att
sluta läsa.

Till alla i Tobaks-nätverket oc
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Ytterligare 
information
inför den 
Rökfria veckan
(vecka 47)
Temat för veck-
an är som
nämnts Rökfria
serveringar.

Affisch och vykort
är utformade enligt bifogad pdf-fil.
Som ni ser är Hotell- och Restau-
rang Facket med som underteck-
nare, ett viktig stöd för vårt
gemensamma huvudargument -
personalens arbetsmiljö. Datu-
mangivelse har uteslutits för
att vi ska kunna använda materi-
alet även i vårens opinionsbild-
ning i samband med riksdagsbe-
handling av den väntade proposi-
tionen. 

Risk-
kuponger

Dessa är ytterligare ett sätt att
väcka uppmärksamhet kring det
viktigaste argumentet för rökfria
serveringslokaler - personalens
arbetsmiljö. Kuponghäften har
utformats som Rikskupongerna
men innehåller ett antal frågor
och svar rörande passiv rökning
och dess effekter. Pdf-fil skickas
ut till er så snart möjligt.

Onsdagen den 19 nov introduce-
ras kupongerna i Stockholm,
Göteborg och Malmö genom 
medialockande arrangemang där
kupongerna delas ut till förbipas-
serande av representanter från
Hotell och Restaurang Facket och
några av oss, helst också av lokal

politiker med anknytning till frå-
gan. Artister som vill stödja saken
håller på att rekryteras till
arrangemanget, inte för att
uppträda utan just för att tala för
frågan. Pressrelease inkl foton
förbereds för omedelbar utsänd-
ning till media över landet - som 
stöd för de efterföljande dagarnas
spridning av kuponger lokalt i er
regi. På de tre orterna förbereds
nu arrangemanget som bäst
genom identifiering av nyckelper-
soner i lokala facket, bland oss
själva, politiker och lokal projekt-
ledare. En PR-byrå håller i artist-
bokningen och praktiska
arrangemang. Vi återkommer
snart med detaljer.

Under tiden kan ni överväga lik-
nande insatser i andra hälften av
v 47 för att få medial uppmärk-
samhet. Kupongerna blir inte
klara förrän i början av samma
vecka men ni bör förstås anmäla
ert intresse för kuponger till

professionals@globalink.org
så vi kan distribuera så snabbt
som möjligt.

Under nätverksmöte i Växjö vecka
45 med tobaksansvariga i lands-
tingen har vi möjligheter att ge
ytterligare information till dessa.

Hur går det med er information
till (s)-riksdagsledamöter?
Inget nytt har framkommit som
ändrar behovet av våra gemen-
samma ansträngningar att under
närmaste veckorna informera 
riksdagens (s)-grupp om
huvudargumenten för den kom-
mande lagstiftningen. Sannolikt
blir det den 25 nov som regering-
en vill ha (s)-gruppens samlade

stöd innan man vid regeringssam-
manträde 27 nov spikar proppen
och låter den gå till lagrådet
bedömning. Så följ instruktioner-
na i förra mailutskicket och kon-
takta så många som möjligt av
dina (s)-ledamöter!

Kontakta oss gärna om du har
frågor eller synpunkter!
För arbetsgruppen
Göran Boëthius
070-642 51 17

Vykort fram och baksida 

Affisch A3

Beställ materialet snarast genom
Marianne Roos tel 08-889 81 58 

Argumentationsguide och 
aktivitetstips kontakta 

professionals@globalink.org

ch andra!
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Över 600 ungdomar sökte
till Fame Factory-skolan i
år. För att ens få chansen
att provsjunga och bli en av
de 24 utvalda måste man
vara rökfri. Det är Bert 
Karlsson första krav.

Det räckte inte att ha ett bra själv-
förtroende och skinn på näsan, fick
Bert reda på att man röker så blev
det ajöss-goodby.
Fame Factory är ett mycket popu-
lärt ungdomsprogram som sänds i
TV3. För tredje omgången.
- Många av dessa ungdomar kom-
mer att bli förebilder och då är det
viktigt att man visar sig vara klok.
Ingen som röker är riktigt klok,
säger Bert Karlsson.
Bert inställning är känd bland ung-
domarna.
- Det är en katastrof för halsen om
man röker, säger han. Vill man bli
stjärna så måste man offra något.
Tobak är det första man måste sluta
med.
På Mariann Grammofons huvudkon-
tor finns det 12 anställda. Av dem är
det bara en på lagret som röker, tror

man. Ingen vet säkert.
- Jag har fått alla att sluta! säger
Bert. 
Lars Norin, på kontoret, tycker rök
är äckligt. Hans mamma slutade
röka när hon fick Lars och hans 2
syskon, men började igen.
- Nu har hon slutat, för all framtid
hoppas jag.
Bert har aldrig rökt. Och när han
var i 16-års ålder var det hans inten-
siva tjat som fick pappan att sluta.
- Jag drev ett discotek på den tiden
och kläderna luktade inte gott när
man kom hem. Kanske min motvilja
mot tobak grundades där. 
Att se mammor med barnvagn och
en fimp i munnen är värst, tycker
Bert.
- Jag tror inte att mina barn ens
tänkt tanken, det är jag glad för.

Camilla Bjering kompanjon med Bert
Karlsson efterlyser skräckpropagan-
da. Hon har sett otäcka bilder på TV
och tror att rökare slutar direkt efter
ett sådant program. Själv slutade
hon röka för över 10 år sedan.

Sandra Dahlberg, ett charmtroll från
Klimpfjäll i Lappland, ingår i Fame
Factory. Hon har difinitivt aldrig ens
tänkt tanken att börja röka. Därför
är hon en av favoriterna i Bert 
Karlssons artistfabrik.

Therese Andersson har aldrig rökt.
Och ska aldrig börja heller, säger
hon. Hennes kollega Lars Norin har
aldrig rökt men... när han blev
pappa rökte han en cigarr som tradi-
tionen bjuder (?).

Bert  är  tobakens f iende nr  1

Martina Edoff slutade röka för länge sedan, Jimmy Jansson, Karl Martin
Dahl och Andreas Martinelle försäkrar att de inte röker. Bert Karlsson 
verkar nöjd.
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RÖKFRITT 
PÅ KROGEN 
BEHÖVER 
DITT NAMN
Astma- och Allergiförbundet
gör en namninsamling under
hösten för att få en lagstiftning
om rökfria serveringar. Så
många som möjligt får gärna
skriva på namninsamlingen
som bl a finns på deras hemsi-
da www.astmaoallergiforbun-
det.se (se rutan nedan)

- I december kommer vi att 
uppvakta folkhälsominister
Morgan Johansson för att
lämna över namnen och 
bjuder då även in media, 
meddelar Marie-Louise Luther
Ombudsman innemiljö
Astma- och Allergiförbundet.

Stoppa
röken på
krogen!
Lagstifta för rökfria serveringar nu! Vi villinte vänta längre på enskärpt tobakslag.

Många med astma,allergi och annan 
överkänslighet har väntat länge nog på attkunna besöka restau-ranger och caféer utanatt bli sjuka. Att införarökfritt på frivillig vägär inte tillräckligt! Vivill att regering och riksdag ser till att vi fåren lagstiftning för rökfria serveringar nu.

HJÄLP MIG SLUTA!HJÄLP MIG SLUTA!
Ett rop på hjälp kom
från Bengt påTryck-
kedjan. Han får dåligt
samvete varje gång
han trycker VISIR
Aktuellt.
“Hjälp mig att sluta röka”!
- Jag vet att jag måste, jag vill
leva men har så svårt att sluta.
Bengt Öberg tog sin första ciga-
rett när han var 15 år. Det var för
snart 40 år sedan. 

Men en enkel matematik har han
tänt och rökt cirka 300 000 ciga-
retter. Mycket pengar och väldigt
mycket ohälsa.
- Jag har aldrig gjort något uppe-
håll i rökningen. säger han. 
När Bengt var 15 är började han
som lärling i ett restaurangkök.
På 1960-talet rökte alla i köket
och serveringen. 
- Sena kvällar, kaffe och en cig.
när man hann sätta sig ned. Så
såg livet ut på den tiden, säger
han.
När Bengt gjorde lumpen och
hade dåligt ställt var det hans
mor som hade köpt en ciga-
rettlimpan när han kom hem på

permission.
Hemma hos Bengt röker hans
fru Lena. Sonen Johan är
storsnusare. Sonen har lovat
sluta snusa när Bengt lagt sitt
paket på hyllan.
- Min fru slutar säkert om jag gör
det. Hon har försökt tidigare men
alltid börjat om. Säkert är det på
grund av min rökning.
Varningstexten på paketen finns
där men Bengt säger att han inte
ser varningen.
Vad har då hänt i Bengts kropp

under dessa 40
rökiga år.
- Jag vet att
hälsan är dålig.
Högt blodtryck,
hjärtklappning
och dålig kon-
dition. Och om
några veckor
börjar jag med
sprutor mot
diabetes.
Bengt är helt
klar över att
hans dåliga
hälsa beror på
rökningen
men...
- Jag får dåligt
samvete varje
gång vi trycker
VISIR -tidning-
en. Jag läser

artiklarna och försöker intala mig
själv att nu får det vara slut. Inga
mer cigaretter! Men det kommer
att bli svårt.

Bengt fick låna ett exemplar av
Allen Carrs bok Äntligen icke-
rökare men den gav ingen kick.
- Jag visste ju allt som stod i
boken. Men min motivation var
lika med noll och min karaktär är
för svag, jag behöver mer än van-
lig hjälp.
Nu hoppas Bengt att någon skall
höra av sig och hjälpa honom
sluta röka. Det brådskar för
Bengts ohälsa blir inte bättre.

Kjell Hedlund

Kan du tipsa
Bengt om någon
bra metod att
sluta röka!
Kontakta
VISIR Aktuellt.
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Jag sluta-
de röka
efter 
2 dagar
Det finns en fungerande
metod för allting - det
gäller bara att hitta den.
Efter 44 år som rökare fick jag den

insikten besannad än en gång. Med
Allen Carr´s metod är det inte bara
löjligt enkelt att sluta röka; mig tog
det två dagar, dvs lika lång tid som
det tog mig att läsa hans bok. Det är
också rena nöjet. Jag ser nästan med
förundran på folk som ännu röker.
Hur kan de göra det? När man inte
behöver?! Och hur i fridens dar kan
vi rökare - och ex-rökare - någonsin
ha trott att vi behövde röka? Att det
var till gagn för oss? Till avkoppling
och nöje? Hur kunde vi låta oss
manipuleras så till den milda grad,
och av vad då? Ja, sannerligen inte
av den sorgliga effekten cigarretterna
hade på oss. De gav ingenting; de
skapade en brist. De försatte oss i ett
beroende och slaveri som fick oss att
praktiskt taget gå över lik för den
tveksamma förmånen att må ännu
sämre. Usch!

JAG GRÄT av glädje, när jag kom till
sista sidan i boken, fimpade den
sista cigarretten och brände upp en
halv limpa i öppna spisen. Jag var
inte rökare längre. Jag var fri. Jag

hade blivit en lycklig icke-rökare.
Och jag gick rakt in i en tillvaro som
av alla möjliga skäl - dock inte av
någon tobaksabstinens! - var eländig;
jag låg i skilsmässa, stod till öronen i
familjekonflikter, misslyckades med
olika arbetsuppgifter… Och jag tänk-
te: "Tack gode Gud att jag inte behö-
ver röka OCKSÅ!"

Vad är då hemligheten? Det har
många frågat mig, och inte få med
djup skepsis. Min entusiasm har inte
alltid mottagits så väl. Det är jag å
andra sidan van vid. Jag har under
åren försökt förklara att man kan gå
ner i vikt utan att svälta och utan att
motionera (Michel Montignac: "Jag
äter, alltså blir jag smal"), att man
kan föda barn utan att ha ont, vilket
jag gjort ett stort antal gånger (Pierre
och Aline Vellay: "Att föda barn utan
smärta"), att man kan få små barn
att sova med glädje tolv timmar i
sträck (min egen lilla sova-hela-nat-
ten-kur), mm mm. 
Men människor är hjärntvättade att
förvänta sig ett helvete där inga hel-
veten behöver finnas. Inte alla är
beredda att låta sig befrias från det
slaveriet - som är ett tankens slaveri,
ett som "sitter i huvudet" enligt Allen
Carr, nedärvt och påspätt av hundra-
tals, tusentals "offer" i vår omgivning.
Offerrollen, som vi vet, är ju bekväm
eftersom den är ansvarsbefriande.
Rökaren som offer omhuldas flitigt
inte minst av sig själv. "Om jag ändå
aldrig hade börjat…"

JAG HAR slutat försöka förklara
hemligheten, sådan Allen Carr
beskriver den så suveränt i sin bok,
där han tar hål på myt efter myt. Jag
säger bara: OMVÄND HJÄRNTVÄTT. 

Det är löjligt lätt att - inte sluta; den

vokabulären använder jag inte - utan
att äntligen slippa röka. Det är bara
att läsa Allen Carr’s bok med öppet
sinne, fimpa sista cigarretten på sista
sidan och dra en lycklig suck av ljuv-
lig, tacksam, salig lättnad!

Det finns en fungerande metod för
allting. Det gäller bara att hitta den.
Jag har gjort det. Jag kommer att
vara Allen Carr tacksam så länge jag
lever - som äntligen icke-rökare!

Anna Wahlgren

- Är det sant att mitt sparkapital kan växa fast jag ger
bort en del till de som behöver pengarna bättre?

- Humanfonden?

i samarbete med riksförbundet visir.
www.banco.se • 0200-23 53 00 

Aktiemarknaden går både upp och ner 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 du får tillbaka hela det investerade beloppet.

Du kan läsa tidigare
nummer av 

Visir Aktuellt 
Friskare liv på 
www.visir.a.se

Tobaksrökning en 
fattigdomsfråga?
Enligt beräkningar från
Världshälsoorganisationen
WHO kommer antalet dödsfall
på grund av rökning och annan
tobaksanvändning att stiga
kraftigt, till 10 miljoner per år
2020.
- Tobak är ett gigantiskt folk-
hälsoproblem och alltmer en
fattigdomsfråga, sade Jay de
Beyer, hälsoekonom vid Världs-
banken, under ett besök i Sve-
rige i oktober.
Sverige är ett av 28 länder som
undertecknat WHO:s nya kon-
vention för att minska tobaks-
försäljningen i världen.



Lätt att sluta
röka?
"Äntligen icke-rökare"
heter en bok av Allen
Carr, som nu kommit ut
på svenska, på Storm för-
lag. Carr är engelsman
och lyckades efter flera
misslyckade försök avslu-
ta 33 års verksamhet som
storrökare.
Han skrev en bok om hur det går
till, och han har nu startat ett
antal kliniker för rökavvänjning.

Carr (bilden ovan) menar att det
är lätt att sluta röka med hans
metod, förutsatt att man verkli-
gen följer hans råd utan någon
avvikelse. Han hävdar att 95 % av
dem som sökt sig till honom har
lyckats sluta. Vilken uppfölj-
ningstid detta gäller för framgår
dock inte.

Det är en förvånande hög siffra
som inte stämmer med erfaren-
heter från andra rökavvänjare.
Tyvärr är den dystra sanningen
att de flesta börjar igen, några
rätt snart, andra efter lång tid.
Visserligen försöker många igen,
och en hel del lyckas till slut.

Carr avråder bestämt från niko-
tinhaltiga substitut som tuggum-
mi, plåster och sprej. Snus näm-
ner han inte, men det gäller
säkert snus också. Inte heller
vanliga karameller som tröst får
man ha, dem blir man bara fet
av.

Hur undviker dem som slutat
"röksuget", abstinensbesvären?
Carr menar att de fysiska absti-
nensbesvären är svaga och inget
problem. Röksuget är främst
mentalt säger han, ett resultat av
hjärntvätt från tobaksbolag och
rökbeteenden i vänskapskretsen.
Man tror att man vill ha en ciga-
rett bara.

Carr vill programmera om våra
hjärnor till att tänka annorlunda.
Han upprepar gång på gång att
den första cigaretten smakar vid-
rigt och det gör även den första
efter ett försök att sluta röka.

Rökaren måste tänka positivt om
sitt beslut att aldrig mera röka.
"Hurra, jag är fri, jag behöver
inte röka!" är den tanke man
ska ha, och den återkommer ofta
i hans bok. Praktiska råd har han
också i punktform.

Några av råden kan nog diskute-
ras, t ex att den nyblivne icke-
rökaren inte behöver undvika fes-
ter där många röker, han vet ju
att han är fri nu. Det är nog lätt
att säga, men hur är verklighe-
ten, är det inte sådana risksitua-
tioner som ibland leder till åter-
fall?

Men visst bör rökare gärna läsa
Carrs bok. Som framgår av Anna
Wahlgrens artikel på sidan 10
har hon gjort det och lyckats
sluta också. Jag hoppas att hon
undgår återfall och kan förbli en
lycklig icke-rökare.

Text&Foto Arne Stråby
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Nätverket för 

Tobaksprevention
VISIR, tfn 08-591 28 211, 

E-post: visir@telia.com   www.visir.a.se 

Cancerfonden, tfn 08-744 10 00, 

www.cancerfonden.se

Hjärt-Lungfonden, tfn 08-566 242 00, 

www.hjart-lungfonden.se

En Rökfri Generation, tfn 08-10 93 00, 

www.nonsmoking.se

Läkare mot tobak, tfn 08-677 10 90

Lärare mot tobak, tfn 08-677 10 90, 

www.teachersagainsttobacco.org

Sjuksköterskor mot tobak, tfn 08-677 10 90

Stiftelsen Laryngfonden, tfn 08-655 40 01

Farmaci mot tobak, tfn 08-677 10 90

En rökande man från Andorra
vars lungor började knorra
I en plötslig akut
det blev till ett slut
Hans address är nu Haga Norra

Werner Bergh

Fotnot: Vid Haga Norra finns
en mycket stor kyrkogård.
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Kontakter mellan
VISIR och folkhälso-
ministern Morgan
Johansson har lett till
en träff hos ministern
på hans departement.
VISIR fick en tid hos
honom, vilket vi upp-
fattar som att han är
intresserad av vårt
arbete och ville höra
lite mer om det.

Det var från förbundsstyrelsen
ordförande Bengt Rosengren, vice
ordf Göran Löfroth och Arne
Stråby samt Yvonne Norman,
ordförande i Stockholmsförening-
en, som stegade upp till socialde-
partementet på Fredsgatan. Det
var på eftermiddagen den 22
oktober, och vi hade passat på att
lägga ett styrelsemöte på förmid-
dagen för att utnyttja resorna
bättre.

Från socialdepartementet träffa-
de vi förutom Morgan Johansson
även Ulrika Lindblom, departe-
mentssekreterare, och Mikael
Magnusson, politiskt sakkunnig.

Vi fick tillfälle att berätta om
VISIR, vår bakgrund och vårt
arbete, och vi kunde utnyttja till-
fället att ställa frågor om det
aktuella på tobaksfronten. Åtgär-
der för att förhindra tobaksför-
säljning till minderåriga, rökning
i TV-program och på teatrar och
rökning på restauranger var
ämnen som vi tog upp. Rökfria
miljöer och rökning på allmän
plats hörde också till det som
berördes.

Beträffande rökning på restau-
ranger väntas en proposition.
Den är inte färdigformulerad än,
så vi kunde inte få detaljer, men
det har framgått även på annat

sätt redan att det blir ett förbud i
någon form och att en proposi-
tion väntas ligga på riksdagens
bord i januari.

Vi tog förstås upp frågan om det
organisationsbidrag som vi bru-
kar få genom Folkhälsoinstitutet,
och där det tycks lite oklart hur
det blir med detta från 2005. För
2004 har institutet pengar, och
VISIR kommer snart att insända
ansökan om bidrag för nästa år.
Vi fick förstås inte några löften
nu, men vi hoppas att vi har för-
klarat att vi förutom våra med-
lemsavgifter behöver fortsatt
bidrag och att vi anser att vi gör
god nytta för detta.

Mötet avslutades efter en timme,
som var den tid vi hade fått, ett
rätt givande samtal.

VISIR hos folkhälsoministern

På bilden syns fr. v Yvonne Norman, ordförande i VISIR Stockholm.
Göran Löfroth, vice ordf i VISIR, Ulrika Lindblom och Mikael Magnusson.

Bengt Rosengren samtalar med
Folkhälsominister Morgan
Johansson.

Carlösten Nordmark, Täby,
f.d. redaktör för Visir Aktuellt 
har avlidit.

Jag träffade och lärde känna Carlösten redan på
1960-talet. Som ung grön fotograf fick jag en per-
fekt medarbetare i Carlösten. Han var den där
observanta medmänniskan som med enkla medel
fick en kollega att växa för att kunna klara sin
uppgift lättare. 
Våra vägar skildes småningom men inte kontak-
ten. Vi jobbade tillsammans i England, Californien
och när jag under en period återkom till Sverige
öppnade familjen Nordmark sitt hem för mig i
Täby. 
För 2 år sedan ringde han och frågade om jag ville
ta över hans uppgift på VISIR. Så blev det.
Jag saknar en kollega och vän.
Carlösten var en man lätt att tycka om.

Kjell Hedlund



Han har gjort det igen
men för sista gången. 
Vid 82 års ålder är det dags att
trappa ned, säger Harry Moscán,
VISIR, som under en helg i sep-
tember arrangerade en fest mot
droger. Det var tredje gången
Harry, tillsammans med IOGT
roade tusentals barn i Karls
hamn.
Idén till kalaset fick Harry av
fienden själv, rökjätten Austria
Tabac, som bjöd ungdomar på

cigaretter under festliga förhål-
landen.
Men Harry bjuder på annat.
Klättra på läskbackar, ridning,
sitta i en ambulans, disco, teater
och att sjunga karaoke.

- Vi måste rikta oss till barnen
och påverka dem så att de inte
börjar använda tobak och andra
droger, säger denna eldsjäl. 
- Jag har ersättare som tar vid nu
när jag inte orkar längre.
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Fest mot droger i Karlshamn

Säg Fröken Olsson
eller Evas Paley´s i
Göteborg vet alla vad
man menar. Två popu-
lära caféer för alla åld-
rar. Bägge rökfria, till
en del, men nu har
Eva även ett helt rök-
fritt café, Condeco och
planerar två till.

Eva Olsson är en respekterad
affärskvinna på västkusten. Det
hon startar har alltid gått bra och
hon har alltid gått sina egna
vägar. Trott på den den egna
känslan för det som människor
vill ha.
Hon är utbildad kock. Hon fick
tidigt lära sig att jobba med bra
råvaror. Köket på Park Avenue är
respekterat.
Eva är född i branschen. Hela

hennes familj är fokuserad runt
det vi andra stoppar i munnen,
och njuter av. Ingen i familjen har
någonsin rökt, pappan slutade
när Eva föddes, och några rökan-
de vänner finns inte i hennes
bekantskapskrets.

Redan som 6-åring stod hon och
bakade sockerkakor, kommer hon
ihåg. Och där kanske svaret på
hennes framgång finns. Eva pro-
duktutvecklar det som sälj själv
och hon serverar bara sådant hon
själv kan stå för till 100 procent.
För 18 år sedan blev hon egen
företagare. Då startade Fröken
Olsson ett café, som i dag har 170
platser varav 120 rökfria.
- När jag byggde om förra året
ville jag införa rökfritt men vågade 

inte.
Paley är rökfritt till viss del.  
Då Eva i våras startade det nya
caféet Condeco, Att mötas, tyckte 
hon det var självklart att det skul-
le bli rökfritt.
- Det finns inget positivt att säga
om tobaksrökning, säger hon.
Därför kommer de två nya Conde-
co som skall öppnas för Götebor-
garna senare i år också bli rök-
fria. Och därför är det aldrig
någon idé för någon rökare att
söka jobb här.

Hon vågade rökfrittHon vågade rökfritt



Argument för 
rökförbud på 
serveringar
Bakgrund

Av cirka 80 000 anställda i hotell- och
restaurangbranschen i Sverige är det drygt
20 000 som direkt utsätts för passiv rök-
ning på jobbet. Det är de som arbetar i
ständig kontakt med gästerna på t ex
restauranger, kaféer och nattklubbar. På
grund av ett undantag i tobakslagen från
1994 tvingas de acceptera att mot sin vilja
utsättas för tobaksrök. Också andra perso-
nalkategorier i branschen exponeras för
passiv rökning, t ex städare på hotell och
restauranger. 
SEDAN 2002 har regering och riksdag
som uttalat mål att göra alla serveringar
rökfria, helst på frivillig väg. En arbets-
grupp på Statens folkhälsoinstitut fick i
uppdrag att utreda förutsättningarna för
en frivillig överenskommelse. Resultatet
blev en rapport i januari 2003 där en bin-
dande frivillig överenskommelse om gene-
rellt rökstopp på alla serveringsställen
bedöms som en orealistisk tanke. För att
uppnå sådan rökfrihet krävs lagstiftning,
blev slutsatsen. 
RAPPORTEN skickades ut på remiss. För-
slaget om lagstiftning fick ett mycket starkt
stöd av remissinstanserna. Hotellfacket
skrev i sitt svar att lagstiftning är den enda
lösningen om en rökfri miljö ska kunna
införas för förbundets alla medlemmar.
Något som förbundet fått i uppdrag av sin
kongress. LO stöder den uppfattningen.
Restaurangbranschens arbetsgivare är
splittrade. Enligt remissvaret från SHR är
hälften av de 4 000 medlemmarna för och
hälften mot.
I folkhälsoinstitutets utredning angavs
fyra alternativa lösningar av vilka institu-
tets egen bedömning nummer två är det
som är mest realistiskt att genomföra.

1. Helt rökfritt utan möjlighet att inrätta
rökrum.
2. Rökfritt med möjlighet att inrätta
rökrum, men utan servering i dessa
3. Rökfria matsalar, men rökning i t ex
barer
4. Gränsvärden, att genom ventilation och
luftrening uppnå något slags acceptabel
nivå.
EN STOR MAJORITET av remissinstan-
serna stöder institutets två första alterna-
tiv. Åsikterna går isär när det gäller möjlig-
heterna att kunna införa rökrum eller inte
och längden på den tidsperiod som behövs
för att förbereda ett rökförbud på alla ser-
veringar.
I januari 2004 planerar regeringen att
lämna en proposition i frågan till riksda-
gen. Innan dess, den 20 november, går den
till lagrådet för granskning.
Tobaksrök på krogen är främst ett arbets-
miljöproblem
Andras rök skadar en ickerökare på
samma sätt som rökaren själv skadas. Det
är hälsoriskerna som personalen utsätts
för som motiverar förslaget om rökförbud
på serveringarna Alla måste ha samma rätt
att slippa onödiga hälsorisker på sina arbe-

ten. Restauranganställda har en tydlig
översjuklighet och överdödlighet i sjukdo-
mar som orsakas av tobaksrök. Risken att
dö i lungcancer är bland restaurangan-
ställda 2-3 gånger högre än i andra yrkes-
kategorier. Även för personer som aldrig
rökt, men utsätts för passiv rökning, finns
en ökad risk för lungcancer. 

DET ÄR SANNOLIKT att en dubblerad
rökningsfrekvens i denna yrkeskategori
jämfört med befolkningen i stort spelar en
roll för den påvisade översjukligheten.
Detta snarare stärker än försvagar argu-
mentationen för ett rökförbud. Finländska
studier visar hur införandet av en rökfri
arbetsmiljö minskar personalens aktiva
rökning.
Risken för hjärtinfarkt finns även vid kort-
variga exponeringar. Risken växer med
längden på den period man exponeras för
tobaksrök. Passiv rökning kan även orsaka
lunginflammation och utlösa besvärlig
astma. Exponering för tobaksrök försämrar
lungfunktionen. 
Minst 500 personer avlider varje år i 
Sverige i sjukdomar som är relaterade till
andras rök. Passiv rökning klassas av
Världshälsoorganisationen som den tredje
största förebyggbara hälsorisken. Nummer
ett är aktiv rökning och nummer två alko-
holmissbruk.

Är det OK om bartendern får 
lungcancer bara jag får röka?

En person som arbetar åtta timmar i en
mycket rökig miljö, som i en bar, blir daglig
passiv rökare av ett helt cigarettpaket. Det
är en dos som kraftigt ökar risken för bl a
hjärtinfarkt och lungcancer. En fråga som
varje rökare bör ställa sig är om det är OK
att någon i personalen blir sjuk bara jag får
röka mina cigaretter. 
Snabba hälsoförbättringar efter rökstopp
När en servering blivit rökfri förbättras per-
sonalens hälsa. I San Francisco undersök-
tes en grupp bartenders före och efter rök-
förbudet på barerna. De mådde alla bättre
redan en kort tid efter rökstoppet. Deras
lungfunktioner hade i genomsnitt förbätt-
rats med mellan fem och sju procent. Det
gällde även de personer som själva var
rökare. 
I staden Helena i USA-staten Montana
minskade antalet hjärtinfarkter som fördes
till stans sjukhus med 58 procent andra
halvåret 2002. Detta kom i samband med
att rökförbud införts på alla serveringar
den 5 juni samma år. Sedan förbudet över-
klagats fick inte myndigheterna övervaka
att förbudet följdes och från januari 2003
var det fritt fram att röka igen. Enligt fors-
karna har sedan dess insjuknandet i hjärt-
infarkt återgått till ursprunglig nivå. 
KABINPERSONALEN på SAS gjorde stora
hälsovinster på att det blev rökförbud i pla-
nen 1997. Luftkvalitet och hälsostatus
kontrollerades före och efter rökstoppet.
Före rökstoppet var symtom från slemhin-
nor i luftvägarna, ögon och hud betydligt
vanligare hos kabinpersonalen än i en
kotrollgrupp bestående av kontorspersonal
i SAS. Efter rökförbudet minskade symto-
men påtagligt hos kabinpersonalen.
Fler kan gå på restauranger och kaféer

Rökfria serveringar gör det möjligt för fler
människor att besöka restauranger och
kaféer. Många som lider av astma eller
andra luftvägsbesvär klarar inte av rökiga
miljöer. Det finns många som inte har
sådana besvär men som ändå tycker det är
obehagligt att påtvingas andras tobaksrök
medan de försöker njuta av god mat och
dryck. Flera opinionsmätningar visar att en
majoritet av folket besväras av röken. En
undersökning som Folkhälsoinstitutet lät
genomföra visade att sju av tio vill ha rök-
fritt. Ytterligare en undersökning visar att
fyra av tio tillfrågade har avstått från att
besöka en viss restaurang för att det varit
för rökigt där.
RÖKFRITT GAV fler och nöjdare gäster
En enkät bland 600 företrädare för helt
rökfria svenska serveringar som Hjärt-
Lungfonden genomförde 2003 visade att
man fått fler och nöjdare gäster sedan rök-
stopp infördes. Det hade också blivit lätta-
re att rekrytera personal. Bland när-
ingsställena fanns både restauranger,
kaféer, nattklubbar och ställen med kombi-
nerade verksamheter. Det var framför allt
restauranger som fått nöjdare gäster
medan särskilt kaféerna fått lättare att
rekrytera ny personal.

RÖKNING KOSTAR PENGAR 
FÖR ARBETSGIVAREN

Rökning på en servering medför ökade
kostnader. Generellt beräknas att en
rökande anställd, oavsett yrkesgrupp, kos-
tar sin arbetsgivare 25 000 - 30 000 kronor
extra per år jämfört med en icke rökare, på
grund av rökpauser och åtta fler sjukda-
gar. Städning och underhållsarbete tar
längre tid och blir dyrare. Risken för brän-
der ökar. Att göra vilken arbetsplats som
helst rökfri kostar i längden mindre än att
fortsätta att tillåta rökning, enligt Världs-
bankens undersök-ningar. Det lönar sig
alltså för arbetsgivarna att satsa pengar på
att hjälpa personalen med rökavvänjning.

TOBAKSRÖKENS GIFTER 
KAN INTE VENTILERAS BORT

De ventilationssystem som nu existerar
förmår att reducera mängden rök och att i
bästa fall få bort röklukten, men luktfrihet
garanterar inte att alla giftiga ämnen för-
svunnit. 85 procent av cigarettröken består
av luktlösa och osynliga gaser, varav
många är hälsofarliga. Forskare och myn-
digheter har inte någonstans i världen
kunnat fastställa en nedre gräns där kon-
centrationen av tobaksrökens ämnen är
ofarlig. Man skulle därför tvingas acceptera
en viss nivå av skadliga partiklar och
gaser. 
För att kunna andas frisk luft i en restau-
rang eller bar där gäster röker, behöver luf-
ten i lokalen omsättas 80 gånger i timmen.
Det innebär närmast stormstyrka och är
praktiskt omöjligt att genomföra. Som jäm-
förelse kan nämnas att luften i en normal
bostad omsätts en halv gång i timmen.
Även om ambitionen bara är att reducera
mängden cigarettrök och få bort lukten
krävs kvalificerade och för restaurangägar-
na dyra anläggningar. Tillsynen skulle bli
krångligare. Och hälsoriskerna bestå. För
oberoende experter är det uppenbart att
rökförbud är det enda sättet att åstadkom-
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ma en restaurangmiljö som inte är hälso-
farlig på grund av tobaksrök.

INTERNATIONELLA ERFARENHETER
GER SÄKERT UNDERLAG

Tack vare allt bredare internationella erfa-
renheter av rökförbud av varierande slag
på serveringar vet man nu väldigt mycket
om effekterna av sådana åtgärder. Det är
framför allt i Australien, USA och Kanada
som delstater, provinser och ett stort antal
kommuner infört lagar eller förordningar
om rökfria arbetsplatser som inkluderar
restauranger och i många fall även barer,
nattklubbar, biljardhallar och kasinon. Det
mest omtalade exemplet är Kalifornien där
alla restauranger blev rökfria 1995 och
samtliga barer och nattklubbar från och
med 1998. Sedan har ytterligare fem
delstater följt efter med fullständiga rökför-
bud på alla serveringar. Det är Delaware,
Maine, Connecticut, New York och senast
Massachusetts. Några andra stater har
rökförbud på restaurangerna, men tillåter
rökning i fristående barer där försäljning
av mat utgör en obetydlig del av omsätt-
ningen. Effekterna på personalens hälsa,
på serveringarnas omsättning och antalet
anställda har noga undersökts med beprö-
vade vetenskapliga metoder. Argumenten i
den här samlingen bygger på sådana till-
förlitliga källor. 

IRLAND OCH NORGE 
INFÖR RÖKFÖRBUD

Irland blir det första landet i världen som
inför rökförbud på alla arbetsplatser, utan
undantag. Därför inkluderas restauranger,
pubar, barer och klubbar. Även flygplan,
tåg, fartyg och kommunala transportmedel
är arbetsplatser och ska vara rökfria. Den
nya lagen börjar gälla den 26 januari 2004.
I Norge gäller en ny lag som förbjuder rök-
ning på alla typer av serveringar från den 1
juni 2004. Den norska lagen tillåter inte
ens några avskilda rökrum. Skälet är att
det skulle vara  orättvist eftersom vissa
krogar har resurser och utrymme för såda-
na rum, men andra inte.
Motivet för de strikta rökförbuden är både i
Irland och Norge att skydda personalens
hälsa.

STÖDET FÖR RÖKFRITT ÖKAR 
SEDAN DET VÄL INFÖRTS

Opinionsmätningar som genomförts efter
det att krogar och barer blivit rökfria i en
stad eller delstat visar att den rökfria mil-
jön snart betraktas som något självklart.
Stödet för rökfritt växer snabbt bland både
rökare och icke rökare, bland både gäster
och anställda. Två undersökningar bland
barägare och deras anställda som genom-
fördes i Kalifornien hösten 2002, efter fem
år med rökförbud, visade att 75 procent av
både ägare och anställda föredrog att arbe-
ta rökfritt. Motsvarande siffra i samband
med introduktionen av rökförbudet 1998
var 47 procent. Stödet bland gästerna hade
ökat från 66 procent 1998 till 80 procent
2002. Stödet från rökarna var 71 procent
2002. 
I New York fick 29 361 restauranggäster
hösten 2003 frågan om de åt ute lika ofta
eller oftare sedan rökförbudet införts. 96
procent svarade att de åt ute lika mycket
eller mer. 23 procent sa att de äter ute
mycket oftare nu, 73 procent hade oför-

ändrade vanor och endast fyra procent gick
ut mer sällan efter rökförbudet. 
SERVERINGARNA GÅR MINST LIKA BRA

NÄR DE BLIVIT RÖKFRIA
Ett vanligt argument bland både ägare till
serveringar och deras personal mot att
införa rökfritt är att antalet gäster och där-
med omsättningen skulle minska. De
anställda befarar att bli utan jobb. Erfa-
renheterna från flera länder med rökfritt
visar i stället att de flesta serveringar går
lika bra som förut eller ännu bättre. En
forskargrupp i Kalifornien har undersökt
de ekonomiska effekterna av rökförbudet
på flera hundra serveringar genom att
granska skattestatistiken. I den mån som
den speglar några förändringar så har de
varit positiva.  I hela Kalifornien ökade
omsättningskatten från restauranger och
barer från 25 miljoner dollar 1995 till 35
miljoner 1998. Det visar en undersökning
som delstaten själv gjort.
I staden New York infördes 1995 rökfritt
på alla restauranger med fler än 35 platser.
Sedan dess har antalet anställda per
restaurang ökat med 18 procent motsva-
rande 22 000 nya jobb. 
Innan hela delstaten blev helt rökfri i som-
ras undersökte forskare effekterna av
restriktionerna i staden New York och ett
antal counties ute i delstaten där det var
rökförbud i restaurangerna om inte någon
del hade separat ventilationssystem.
Undersökningen visade att både omsätt-
ning och antalet anställda hade ökat eller
låg kvar på tidigare nivåer. På hotellen i
samma områden var omsättningen genom-
gående större och fler var anställda än
innan rökrestriktionerna infördes.
I staden New York är de serveringar som
har öppnats under året dubbelt så många
som de som slagit igen. 
BARA TOBAKSINDUSTRIN FÖRLORAR

PÅ RÖKFRIA SERVERINGAR
Det är oundvikligt att ägare till pubar och
en del andra typer av serveringar som ser
att majoriteten av deras gäster röker oroas
av tanken på ett rökförbud. De känner inte
till de positiva effekter som rökförbuden
gett. Tobaksindustrin, som är den enda
affärsverksamhet som verkligen förlorar på
ett rökförbud, spelar på deras oro och upp-
muntrar till motstånd. 
Rökfria krogar, barer, kaféer och nattklub-
bar leder till en kraftig minskning av den
tid som människor röker. Om världens
rökare minskar sin konsumtion med 3-5
cigaretter om dagen krymper tobaksbola-
gens samlade vinster med tio miljarder
kronor. 
Därför har de ända sedan 1970-talet sat-
sat enorma resurser för att på sikt rädda
den för dem livsviktiga krogrökningen. De
har metodiskt försökt kasta tvivel över alla
rön om den passiva rökningens risker och
ifrågasatt oberoende forskares resultat.
Bolagen har anlagt moteld genom att enga-
gera lokalt kända forskare som varit villiga
att ställa upp och på olika sätt ifrågasätta
de rapporterade riskerna med passiv rök-
ning.
Det slaget har tobaksindustrin förlorat.
Efter hand har man övergått till argument
som att rökrestriktioner inkräktar på gäst-
frihet och valfrihet. Ett tidigt tema var
också att rökförbud minskar omsättningen

och krogägarnas vinster. 
Över allt där frågan om rökfria serveringar
blivit akut, nu senast på Irland, sprids
"desinformationen" om att ett rökförbud
minskar omsättningen med minst fem pro-
cent och skulle leda till en personalminsk-
ning med 10 700. I det värsta scenariot
talas om 30-procentig minskning av
omsättningen och en övertalighet på 64
200 anställda. Ofta är det pr-firmor som
fått i uppdrag att sprida uppgifterna i
samarbete med restaurang- och hotell-
branschens organisationer. 
En annan taktik är att lansera idén om
bättre ventilation. Med bra ventilation
skulle rökarna kunna röka utan att någon
besvärades av rök. Oberoende forskning
har visat att det inte finns någon sådan
ventilation.
Argumenten om betydande minskningar
av omsättningen och om att det räcker med
bra ventilation för att hålla röken borta och
göra alla glada framförs nu även i Sverige
inför färdigställandet av en proposition om
rökförbud på serveringarna.
BLIR DET BRÅK UTANFÖR KROGARNA
NÄR GÄSTER ”MÅSTE” GÅ UT OCH
RÖKA?
Erfarenheterna från andra länder där
totalt rökstopp införts på restauranger och
barer tyder inte på att det skulle bli mer
bråk. Det är annars vad rikspolisstyrelsen
varnat för i sitt remissvar och ett påståen-
de som en del krögare tar till när de argu-
menterar mot ett rökförbud då de vintertid
skulle behöva "skicka ut" folk att röka i
kylan. 
Truckee i närheten av Lake Tahoe och
Mammoth lake i norra Kalifornien är nor-
diskt kylslagna platser där det är förbjudet
att röka både i restauranger och barer.
Truckee är för övrigt den tredje kallaste
orten i USA. Där har inte några av tobaks-
bolagens, svenska polisens och skeptiska
krögares skräckvisioner förverkligats. Det
samma gäller t ex Ottawa, Kanadas huvud-
stad, som har helt rökfria arbetsplatser
och där vintertemperaturerna med råge
matchar de svenska. 
Ökning av rökfria miljöer är en viktig del i
den tobakspreventiva strategin
Sist men inte minst har införandet av rök-
fria serveringslokaler en stor symbolisk
betydelse. Att den ”sista bastionen” blir
rökfri kommer att betona allvaret i frågan
och minska den sociala acceptansen för
rökning i det offentliga rummet. Med rök-
fria kaféer minskar risken för ungdomar
att etablera och förstärka ett nikotinbero-
ende. För den vuxne ex-rökaren minskar
risken för återfall när dessa begränsningar
införs. Antalet ”fest”rökare bör komma att
minska av samma skäl.
I debatten framförs gärna att en majoritet
av restauranggästerna röker. Detta kan
nog stämma på t ex pubar men får inte
skymma det faktum att i den mest aktuella
åldersgruppen i ”utelivet”, 16-44 år, så
röker 19% av kvinnor dagligen och ytterli-
gare 15% då och då. Motsvarande siffror
bland männen är 16 resp 18%. Det inne-
bär att i dag som mest cirka 35% av befolk-
ningen kan förväntas vilja röka när man
besöker nöjesindustrin.

_
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När Silvester Jellinek
övertog anrika herr-
gården Knistad, där
för 100 år sedan
patron Åkerberg drev
en av Sveriges kända
mjölkproduktioner,
var det inte många
som anade att gården
skulle förvandals till
en golf- hotell och
konferensanläggning.
Och med rökfritt!
Silvester är styrelseledamot i
SHR Väst så han förstår att vissa
medlemmar “tror” att de skall
förlora ekonomiskt om de inför
rökfritt. Det har faktiskt visat sig
att det blir tvärtom. Då vågar
många fler icke rökare sig in i
lokalerna, säger han.
-Det är lika dumt att tillåta rök-
ning i vissa delar av en lokal som
att tillåta pissfria delar i poolen,
säger Silvester Jellinek, VD på
Knistad. Dom flesta håller med.
Inte vill man bada i en bassäng
där människor kissar. Men 
när det gäller rök verkar det vara 

ok för en del som inte förstår
tobaksrökens skadeverkningar.
- Jag införde totalt rökförbud
1997 när vi öppnade Knistad.
Fördelarna blev många, berättar
Silvester.
- Städningen av alla utrymmen
kräver mindre tid. Vi har fått en
bättre miljö. Och så har vi några
gnälliga gäster. Men efter bara en
dag som gäst inser även de förde-
larna. Knistad har tjänat på ett
totalt rökförbud.
Av 36 anställda på Knistad röker
endast 3 st. De får givetvis röka
men...
- Vi kräver att de skall röka på
baksidan av hotellet och att alltid
byta kläder. Utekläder för rök och
innekläder för inne. Besvärligt,
visst, men vi vill inte att de skall
komma in och lukta rök på sina
arbetskamrater och gäster. 
Vi är stenhåda på dessa villkor. 
Av en sjukfrånvaro i Sverige
på 4,2 procent har Knistad
bara 0,2 procent.
Silvester Jellinek lade fram
några nya förslag på ett tobak-
sseminarium i Göteborg i
oktober. Nya sätt att lösa 
problemet med rökning
i offentliga lokaler.
- Nyrekryteringen av rökare 

sker oftast bland ungdommar. Vi
äldre är oftast klokare och börjar
inte. Förbjud därför alla tillstånd
om det röks i offentliga lokaler. 
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Rökfritt till 100 procent

Silvester Jellinek, VD på Knistad
har ökat omsättningen från 9 till
40 miljoner. Ett bevis på att rök-
fritt fungerar ekonomiskt.




