
 

 

 

  

Svenskt yttrande avseende EU-kommissionens grönbok om 
rökfritt Europa 

 
I grönboken Mot ett rökfritt Europa: policyalternativ på EU-nivå inbjuds 
medlemsländerna och andra i ett s.k. offentligt samråd att ge sina 
synpunkter till Kommissionen senast den 1 juni 2007.  
 
Sverige ser positivt på att kommissionen lyfter fram problemen med 
rökning. Sverige anser vidare att Grönboken väl sammanfattar motiven för 
att begränsa den passiva rökningen, nuvarande lagstiftning, ett rök-
frihetsinitiativs möjliga räckvidd och tänkbara policyalternativ. Sverige 
delar kommissionens uppfattning att exponeringen för passiv rökning 
orsakar besvär, sjukdom, för tidig död och stora kostnader för individ och 
samhälle. 
 
Sverige har mycket positiva erfarenheter av de nationella beslut som har 
fattats för att begränsa problemen med passiv rökning. Det senaste beslutet 
fattades år 2005 och gällde införande av rökförbud på restauranger och 
andra serveringsställen. Sannolikt påverkades det svenska beslutet av de 
initiativ som tagits i andra medlemsländer. 
 
Det svenska beslutet om rökförbud på restauranger och serveringsställen ger 
vissa möjligheter att inrätta särskilda rökrum. Den möjligheten har utnyttjats 
i mycket liten omfattning. Lagändringen har slagit väl ut. Befarade negativa 
ekonomiska effekter av rökfria serveringar har inte kunnat beläggas i någon 
av de studier som hittills genomförts.  
 
Sverige har skickat ut kommissionens förfrågan på bred remiss i det svenska 
samhället. Av de 47 remissinstanser som har blivit ombedda att yttra sig, har 
35 besvarat regeringens förfrågan, 8 har avstått och 3 remissinstanser har 
därutöver inkommit med svar. Ett flertal av remissinstanserna i Sverige 
anser att remisstiden är för snävt tilltagen för att en politisk beredning skall 
kunna ske i svenska kommuner och landsting.  
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Den svenska riksdagen har avgivit ett utlåtande om grönboken och  
noterar att frågan om rökfria miljöer tidigare tagits upp i icke-bindande 
resolutioner och rekommendationer. Riksdagen förordar att frågan om 
rökfria miljöer på EU-nivå även i fortsättningen bör beslutas i former som 
inte innebär bindande lagstiftning. Ansvaret för lagstiftning och regelverket 
är nationellt. 
 

1) Vilken av de två strategier som föreslås i avsnitt IV skulle vara den 
mest önskvärda i fråga om rökfrihetsinitiativets räckvidd: ett gene-
rellt förbud mot rökning i alla offentliga lokaler och på alla arbets-
platser eller ett förbud där undantag beviljas för utvalda kategorier 
av lokaler? Ange skälen för ert val.  

 
Inom ramen för EU-samarbetet förordar Sverige att ett generellt rökfri-
hetsinitiativ utarbetas som omfattar alla arbetsplatser och offentliga lokaler, 
däribland kollektiva färdmedel. Det bör utformas inom ramen för en 
generell EU-strategi på området med syfte att stödja och komplettera 
medlemsstaternas strävanden.  
 

2) Vilket policyalternativ som skulle vara mest önskvärt och möjligt för 
att nå ett sådant rökfritt mål: man definierar fem alternativ där den 
ena ytterligheten är att medlemsländerna fortsätter sträva på var för 
sig som hittills och den andra ytterligheten är en för hela unionen 
bindande lagstiftning.  

 
Det är viktigt att arbetet för rökfria miljöer måste ha en stark förankring i 
lokalsamhället. Det är angeläget att de åtgärder som föreslås på EU-nivå har 
ett tydligt europeiskt mervärde och bidrar till att stödja medlemsstaternas 
strävanden på ett tydligt sätt. De aktiviteter som föreslås bör bidra till att 
komplettera nationella initiativ. Sverige förordar att ett samarbete på EU-
nivå bör ske med en väl avvägd balans mellan i huvudsak alternativ 2, dvs. 
frivilliga europeiska branschöverenskommelser, samt därutöver alternativ 3, 
dvs. öppna samordningsmetoden och alternativ 4, dvs. rådsslutsatser eller 
rådsrekommendationer.  
 
Om kommissionen skulle ge förslag att använda den öppna samord-
ningsmetoden är det viktigt att använda gemensamma jämförbara indi-
katorer och uppföljningssystem som också kommer att användas och 
innebära ett mervärde lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 
Sverige förordar att man i sådana fall ansluter till de arbeten som pågår med 
att utarbeta gemensamma europeiska indikatorer för uppföljning av hälsa 
och dess bestämningsfaktorer.  
 
För vissa områden kan det finnas skäl att stimulera ett erfarenhetsutbyte 
mellan medlemsländerna. Det gäller t.ex. mer komplexa frågeställningar där 
det fordras en nära anpassning till lokala förhållanden. Detta gäller bl.a. 
frågor om hur man minskar olägenheten med rökning vid byggnaders 
entréer och andra platser där människor står nära varandra utomhus. Ett 
annat område som har lyfts fram i de svenska remiss-svaren är passiv 
rökning vid boende i lägenheter i flerbostadshus. Det är också viktigt att 
människor som arbetar i en sådan miljö där det är tillåtet att röka ändå i 
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möjligaste mån omfattas av andra åtgärder som syftar till att förbättra deras 
arbetsmiljö. Detta torde bl.a. ha stor betydelse för ungdomar eftersom 
många arbetar som serveringspersonal på restauranger, kaféer, pubar och 
barer och därmed i många medlemsstater blir utsatta för mycket 
miljötobaksrök. 
 
Det är i nuläget svårt att utifrån de konsekvensbedömningar/uträkningar 
som gjorts och som refereras till ta definitiv ställning för ett av de olika 
alternativen. Sverige vill dock påtala vikten av att konsekvenserna för de 
olika alternativen behöver noga belyses och ser fram emot att ta del av 
framtida underlag från kommissionen.  

 
3) Finns det ytterligare kvantitativa eller kvalitativa uppgifter om 

hälsomässiga, sociala eller ekonomiska effekter av 
rökfrihetspolitiken som bör tas i beaktande? 

 
Även om rökfrihet jämte ökad skatt på tobak är de främsta påverkans-
metoderna för att minska rökning i samhället vill Sverige poängtera att 
åtgärderna bör kompletteras med olika former av stöd till individen. 
Kompetensutveckling för läkare och annan sjukvårdspersonal bör vara ett 
viktigt och prioriterat område. Spridning av goda exempel är en viktig del i 
folkhälsoarbetet inom EU-samarbetet.  
 
Folkhälsoprogrammet bör kunna bidra till att samla kunskap, sprida 
information till berörda professioner och höja kompetensen bland verk-
samma. Det finns undersökningar som pekar på brister när det gäller 
professionernas kompetens att ge stöd till rökavvänjning. En undersökning 
från 1998 skickad till 1 353 medicinska högskolor, visade att endast 11 
procent av de 64 procent som svarade hade avsatt särskild tid för 
tobaksundervisning i läkarutbildningen. Av dessa lärde endast en tredjedel 
ut något om rökavvänjning. En nationell undersökning som Läkarförbundet 
genomförde 2006 visar att 20 procent av de 1 085 läkare som besvarat 
enkäten saknar tillräckliga kunskaper för att kunna ge råd till en patient som 
vill sluta rökare.  
 
I grönboken saknas också en redogörelse för att minska tobaksrökning med 
hjälp av rådgivning för rökavvänjning och nikotinläkemedel. Det är av vikt 
att ett rökfrihetsinitiativ är så heltäckande som möjligt och att alla åtgärder 
som kan minska eller påverka skadeverkningarna av passiv rökning 
redogörs för. Det är därför viktigt att i den fortsatta hanteringen beakta de 
svenska erfarenheterna av att använda snus som alternativ till rökning, inte 
minst som många svenskar har valt att övergå från rökning till snus. Ett 
initiativ från kommissionen eller rådet bör följas upp med att även svenskt 
snus och andra lokala varianter av tobaksbruk finns med i kommissionens 
tobakspolicy. 
Införandet av rökfria serveringar i Sverige har förbättrat personalens hälsa 
och arbetsmiljö. Det visar en studie av 91 anställda i olika serveringsmiljöer 
på nio orter runt om i Sverige. Deltagarnas hälsa och arbetsmiljö 
undersöktes före rökförbudet och ett år efter dess införande. På ett år har 
deltagarnas exponering för passiv rökning nästan upphört och hos icke-
rökarna bland de anställda har luftvägssymtomen minskat påtagligt. 
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Astma och allergier har ökat lavinartat de senaste 50 åren, i Sverige och 
över hela världen. Trots att flera hypoteser har lagts fram vet forskarna ännu 
inte exakt vad som orsakat ökningen. Olin-studierna, Obstruktiv 
lungsjukdom i Norrbotten, är en forskningsverksamhet som sedan 1985 
varit inriktad på att kartlägga förekomsten av astma och allergi, men även 
kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och obstruktivt sömnapnésyndrom, i 
Norrbotten. Totalt deltar cirka 50 000 personer i studierna, som har två 
inriktningar, dels mot barn och ungdomar, dels mot vuxna. Syftet är att 
identifiera olika riskfaktorer och därmed öka möjligheterna att förebygga 
sjukdomarna. För första gången i Sverige finns en sammantagen minskning 
av alla symtom i luftvägarna hos vuxna. Resultaten kommer att presenteras i 
maj 2007 vid den Europeiska astma- och allergikonferensen EAACI i 
Göteborg, men redan nu kan forskarna presentera preliminära resultat, som 
visar att de flesta luftvägssymtomen bland vuxna har minskat signifikant 
sedan 1996. Mest har antalet rapporterade fall av bronkitiska symtom 
minskat, såsom hosta och slemproduktion, men även kronisk bronkit, som 
sammantaget med KOL minskat med cirka en procent hos både kvinnor och 
män. 



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 




