Sammanfattning
I denna rapport presenteras dels en skattning av den totala cigarett- och snusanskaffningen
i Sverige för 2012–2014 och dels en beskrivning av tobaksvanorna i befolkningen under
perioden 2003–2014 (rökning) och 2007–2014 (snusning). Nedan sammanfattas de
viktigaste resultaten i rapporten:
Den totala tobaksanskaffningen


Totalt skattades att ca 6 miljarder cigaretter anskaffades i Sverige under 2014 vilket
motsvarade 738 cigaretter per invånare 15 år och äldre. Detta var något lägre jämfört
med 2013 (-3 %) och 2012 (-8 %).



90 procent av de cigaretter som anskaffades var inköpta och beskattade i Sverige
(registrerade) medan övriga andelar var oregistrerade och bestod av resandeinförsel
(8 %) respektive smuggling (2 %).



Under 2014 skattades att ca 225 miljoner snusdosor anskaffades i Sverige, vilket
motsvarade 32 dosor per invånare 15 år och äldre. Detta var en liten nedgång jämfört
med 2012 (-7 %) men i stort sett oförändrat jämfört med 2013 (-1 %).



98 procent av snuset utgjordes av i Sverige inköpt och beskattat (registrerat) snus och
resterande oregistrerade andelar bestod av resandeinförsel (2 %) och smuggling
(0,4 %).

Befolkningens tobaksvanor utifrån självrapporterade uppgifter


Enligt 2014 års Monitormätningar hade i genomsnitt en fjärdedel (24 %) av Sveriges
befolkning (17–84 år) använt tobak vid minst något tillfälle den senaste månaden.
Sedan 2007 har tobaksanvändningen i befolkningen minskat något och främst är det
andelen rökare som sjunkit.



Kvinnorna har minskat sin tobakskonsumtion mer än männen. Andelen rökare var
ungefär lika stor bland männen som bland kvinnorna 2014. Däremot var andelen
snusare betydligt större bland männen och sammanlagt var andelen tobaksanvändare
(röker och/eller snusar) nästan dubbelt så stor bland männen som bland kvinnorna.



Störst andel snusare återfanns 2014 i Norrland medan de högsta andelarna rökare
återfanns i Stockholm och i Skåne. Sammantaget var andelen tobaksanvändare dock
relativt jämnt fördelad över landet.



Andelen som använt tobak den senaste månaden var störst bland yngre personer
(17–29 år). I denna åldersgrupp var samtidigt andelen sporadiska tobaksanvändare
betydligt större än i andra åldersgrupper. Den högsta konsumtionen av cigaretter per
rökare återfanns dock i gruppen 50–64 år där merparten av rökarna var dagligrökare.
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