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Snus och Sveriges unika globala ansvar och möjlighet 

Vi skriver i egenskap av oberoende internationella experter för att peka på en av Sveriges 
stora folkhälsoframgångar och markera angelägenheten av att sprida detta internationellt.  
Dessa framgångar kommer av den utbredda användningen av svenskt snus för att sluta röka 
och som ett alternativ till den farligare rökningen. För utomstående betraktare har Sverige 
åstadkommit en remarkabel reduktion av tobaksrelaterade hälsoskador.  

Givet snusets bidrag till bättre folkhälsa i Sverige så borde evidensbaserad information om 
detta spridas internationellt. Länder som har skrivit under Världshälsoorganisationens 
Framework Convention for Tobacco Control (FCTC) samlas snart till COP7 mötet i Delhi 7-
12 november 2016. Detta ger en möjlighet för den svenska regeringsdelegationen att leda och 
bidra till en diskussion om konkreta medel för att ytterligare minska skadeverkningarna av 
rökning. 

Sveriges unika hälsoframgång. 

Sverige har den lägsta rökningsförekomsten i Europa med 11% jämfört med EUs genomsnitt 
på 26% (1). Nyligen noterade Royal College of Physicians i England (2) snusets bidrag till 
den låga rökningsförekomsten i Sverige. Dödlighet som kan hänföras till tobak bland männen 
i Sverige är lägre än i något annat EU-land och bruket av snus har varit en starkt bidragande 
faktor (3,4). Riskerna med snus har bedömts vara 95-99% lägre än de för rökning och bidrar 
således starkt till den minskade sjukligheten i t.ex. cancer, KOL, hjärt-kärlsjukdom. 

Skademinimering. 

Snus är ett populärt och acceptabelt alternativ till rökning bland svenska män. Det är ett bevis 
på att en mindre farlig tobaksvara kan vara attraktiv för rökare och att skademinimering kan 
fungera i en population och ha en roll att spela när det gäller att få folk att gå över från 
cigaretter och till snus eller att inte börja med rökning över huvud taget. Skademinimering är 
ett komplement till andra tobaksbegränsande åtgärder. Data från Norge visar också på 
liknande hälsoeffekter sedan snus blev vanligt där (5).  

FCTC anbefaller skademinimering. 

Tre separata strategier anbefalls i FCTC Art 1d (6) där det klargörs att med ”Tobacco 
Control” menas en rad åtgärder med strategier såväl för begränsning av tillgång och 
efterfrågan som för skademinimering. Hittills har skademinimeringsstrategin negligerats av 
Världshälsorganisationens FCTC sekretariat och medlemsstater. Att främja totalförbud för 
rökfria tobaksprodukter och andra nikotinprodukter, eller att i alltför hög grad begränsa och 
reglera dem, vilket förefaller vara COP/FCTFs nuvarande ambition, kommer att öka i stället 
för att minska skadeverkningarna.  
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Svenskt snus kan produceras till en bråkdel av kostnaden för andra nikotinprodukter med 
reducerad risk, t.ex. e-cigaretter. Detta visar på mycket stora möjligheter att med hjälp av 
sådana här produkter minska rökningen i låg- och medelinkomstländer. Det är beklagligt att 
Sverige vid föregående ”Conference of the Parties” 2014 (COP6) skrev under en deklaration 
som felaktigt likställer farligheten hos asiatisk och afrikansk rökfri tobak (som kan medföra 
hälsorisker som är allvarliga om ock lindrigare än de med rökt tobak) med det markant mindre 
farliga svenska snuset. Delegaterna vid FCTC-mötet bör påminnas om det svenska snusets 
specifika egenskaper (pastörisering och kylning) som särskiljer det från andra typer av 
muntobak.  

I vår egenskap av internationella experter som är bekymrade över den underlåtenhet som 
visats av WHO FCTC och COP i fråga om strategier för skademinimering, uppmanar vi den 
svenska regeringen att tillhandahålla information om snusets bidrag till förbättrad folkhälsa. 
Det är ett folkhälsointresse att till rökare tillhandahålla information som klargör att de kan 
dramatiskt reducera sina hälsorisker genom övergång till snus (3). Vi vill stimulera den 
svenska regeringen till att vid COP7 presentera bevisen för att snus utgör en viktig och kanske 
oöverträffad möjlighet att reducera död och sjukdom hänförlig till rökning.  

Trots aktuella ansträngningar för att få tobakens hälsorisker under kontroll, ökar rökningen 
globalt. Den svenska regeringen får i New Delhi ett tillfälle att visa att det finns effektiva och 
acceptabla alternativ som kan användas för att få slut på rökningen. 
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