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Socialstyrelsen har i år granskat den
aktuella vetenskapliga litteraturen om
snus och givit ut en rapport som i stort
sett friar det svenska snuset från ett sig-
nifikant samband med cancer. I en aktu-
ell doktorsavhandling belyses snusets
möjliga påverkan på riskerna för hjärt-
och kärlsjukdom, där bland annat en
ökad mortalitet och morbiditet i kardio-
vaskulära sjukdomar kunde iakttas hos
snusare jämfört med icke-tobaksbruka-
re.

Högre puls och högre blodtryck sågs
också hos snusare, särskilt över 45 års
ålder. Någon signifikant påverkan på
aterosklerosbenägenhet, metabola risk-
faktorer eller fysisk arbetsförmåga kun-
de däremot inte visas bland snusare. I
denna översikt sammanfattas det aktu-
ella kunskapsläget om snus och ohälsa.

Nikotinet ger ett starkt
kemiskt beroende
Gemensamt för alla former av to-

baksprodukter är innehållet av nikotin,
vilket är ett av de mest studerade ämne-
na inom farmakologin. Nikotinets
egenskaper är svåröverskådliga då det
har effekter på såväl centrala kolinerga
synapser som perifert via den neuro-
muskulära ändplattan och på ganglieni-
vå, både inom det sympatiska och det
parasympatiska nervsystemet. Små do-
ser har ofta en stimulerande effekt, hög-
re doser kan medföra blockering av im-
pulser, paralys av muskler m m, se Fi-
gur 1. Summaeffekten är svår att beräk-

na i det enskilda fallet, då dessutom to-
leransutveckling bidrar till stora indivi-
duella variationer [10].

De kardiovaskulära effekterna kan
huvudsakligen hänföras till sympatisk
stimulering på ganglienivå och binjure-
påverkan, medan de gastro–intestinala
effekterna (exempelvis kramper och il-
lamående) orsakas av parasympatisk
stimulering.

En mångfald hormoner och trans-
mittorsubstanser påverkas av nikotin-
tillförsel, t ex ADH, ACTH, tillväxthor-
mon och endorfiner. Andra metabola
effekter är ökad frisättning av fria fett-
syror och glycerol, genom en ökad lipo-
lys.

Det är dock de psyko-stimulerande
effekterna inom det centrala mesolim-
biska belöningscentret som är helt av-
görande för att nikotin används. Nikotin
har stimulerande, aktiverande egenska-
per samtidigt som det är lugnande och
koncentrationsstimulerande. Då bruket
av nikotin inte medför nedsatt omdöme,
berusning, förlorad muskulär kontroll
eller obalans har drogen blivit en av de
mest eftertraktade och globalt spridda
psykostimulantia som används [11].

Hos majoriteten (>80 procent) vane-
brukare av nikotin utvecklas ett starkt
kemiskt beroende. Potentialen för bero-
endeutveckling är lika stor för nikotin
som för kokain och heroin [11]. Om till-
förseln avbryts uppstår oftast olika gra-
der av abstinensbesvär, se faktaruta om
nikotinabstinens. Abstinensbesvären
kan mildras genom nikotintillförsel i
form av tuggummi, plåster eller inhala-
tor, som har blivit vanliga hjälpmedel
vid rökavvänjning men även vid snus-
avvänjning [12].

Vad innehåller snus?
Snusets huvudbeståndsdelar fram-

går av faktarutan om snusinnehåll. De
ämnen som anses ha cancerframkallan-
de egenskaper är främst olika typer av
nitrosaminer, men också polycykliska
aromatiska kolväten.

För resorption av nikotin genom
munslemhinnan krävs en alkalisk mil-
jö, varför natriumkarbonat tillsätts.
Denna administrationsväg är något
långsammare än vid cigarettrökning,
där inhalation till lungorna medför en

sekundsnabb absorption till blodbanan
och nikotinet når centrala nervsystemet
mycket snabbt, se Figur 2.

Nikotin har en halveringstid på ca 2
timmar [13]. En vanesnusare använder
snus i genomsnitt 13 timmar per dygn
[14]. Med regelbundna byten av »pril-
lan» kan snusaren hålla en mycket jämn
nikotinnivå i blodet, motsvarande den
hos rökare [15, 16]. Rökarna får dock
fler toppar med hög arteriell nikotin-
koncentration genom inhalationen via
lungorna.

Snusarna får ett högre totalt nikotin-
intag, dels genom att en hel del nedsväl-
jes och metaboliseras till inaktivt kotin-
in innan det når systemcirkulationen,
dels genom den toniska tillförseln näst-
an alla dygnets vakna timmar. Kotinin-
nivåerna hos snusare är ca 50 procent
högre än hos rökare [17, 18].

Studier av snus och ohälsa
Det finns betydligt färre vetenskapli-

ga studier av snusets än av rökningens
hälsoeffekter. Epidemiologiska studier
som gjorts på människa är ofta behäfta-
de med metodologiska problem, då det
sällan går att utläsa om annan samtidig
exponering för t ex rökning, hög alko-
holkonsumtion eller andra riskfaktorer
förelegat. Mest undersökta är effekter-
na i munhålan, med särskild inriktning
på oral cancer.

Det alkaliska snuset (pH 7,5–8,5)
ger en irritation av den tunna slemhin-
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nan i munhålan. En vitaktig, hyperkera-
totisk förtjockning på platsen för snus-
prillan är den vanligaste morfologiska
förändringen hos vanesnusare och kal-
las »snuslesion», se Figur 3. Denna är
oftast reversibel om snusningen upphör.

Etsskador på gingivalranden mot
tänderna är också vanliga och gör att
tandköttet kan dra sig tillbaka och blot-
ta tandhalsarna, som då lätt missfärgas

av snuset. Dessa förändringar är mer
sällan reversibla. Graden av skada beror
på snusets pH-värde, durationen av
snusvanan och mängd använt snus [19].
Transformation av epitelskadan till pre-
maligna eller maligna förändringar
tycks vara ovanligt i Sverige.

Redan 1761 publicerades den första
vetenskapliga rapporten om snus och
cancer av John Hill i London. Han hade

observerat näscancer hos snusare och
varnade för användningen [20, 21].

Misstanken om cancerrisker vid
långvarig snusning grundar sig framför
allt på snusets innehåll av nitrosaminer.
Rent biologiskt stöds detta av experi-
mentella fynd av mutationer, mikronu-
kleoler, systerkromatidutbyte och cell-
nybildning vid exponering av cellkultu-
rer eller vävnader för snusextrakt [22,
23]. Samtidig exponering för humant
papillomavirus, herpes simplex virus
eller infektioner med candida albicans
kan eventuellt också bidra till en ökad
cancerrisk [24, 25]. Några studier har
även påvisat antimutagena och antican-
cerogena substanser i snus, vilket alltså
kan försvåra tolkningen av data [26].

Halterna av nitrosaminer har på se-
nare år sjunkit i svenskt snus, genom
förändrade tillverkningsprocesser [3].

Under de senaste decennierna har ett
flertal internationella vetenskapliga
studier, såväl epidemiologiska som ex-
perimentella, undersökt sambandet
mellan snus och cancer. Sammanställ-
ningar av resultaten har lett till i viss
mån motstridiga resultat [3, 22, 23, 27,
28, 29]. Alla tycks eniga om att snuset
har mindre cancerframkallande effekter
än rökning, men hur stor risken verkli-
gen är beror på vad som snusas, av vem
och var.

Mycket låg incidens
av oral cancer i Sverige
Incidensen av oral cancer varierar –

från 3–5 procent av all cancer i många
industrialiserade länder till ca 25 pro-
cent av alla maligniteter i vissa asiatis-
ka u-länder. Sverige har en mycket låg
incidens av oral cancer [30].

Det råder inget tvivel om att tuggto-
bak blandat med olika naturprodukter,
alkaliserande salter, smakämnen m m,
som brukas av människor med dålig
munhygien, med samtidiga infektioner
och/eller dåligt näringsintag, medför en
ökad risk för muncancer.

Det finns epidemiologiska studier
även från västvärlden, där överrisker för
cancer vid snusning påvisats [3, 31],
men metodologiska problem med regi-
strering av exponeringsdata, liksom
samtidiga andra exponeringar, främst
cigarettrökning och alkoholintag, gör
resultaten svårtolkade [32].

De av Socialstyrelsen redovisade
svenska fall–kontrollstudierna av can-
cer och snusexponering, som ännu inte
är publicerade, tycks inte visa någon
överrisk för oral cancer hos snusare i
Sverige [3-5]. Den relativa risken för
oral cancer var 1,0 eller lägre för aktiva
snusare i båda undersökningarna, men
1,5 respektive 1,8 för före detta snusare.

Någon aktuell undersökning av and-
ra cancerlokalisationer än mun och
svalg har inte genomförts på snusare i
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Figur 1. Schematisk bild av nikotinets
farmakologiska egenskaper [10].

Figur 2. Nikotinabsorption vid olika
administrationsformer (vid tiden 0, 1,3
cigarett; 2,5 g snus; respektive 2x2 g
nikotintuggummi). Efter Benowitz [16].
Observera att intervallerna på tidsaxeln
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Sverige. Den totala cancermortaliteten
bland snusare tycks dock inte skilja sig
från icke-tobaksbrukares [33].

Vid rökning föreligger en ökad före-
komst av magsår, liksom högre recidiv-
tendens vid fortsatt rökning [34, 35].
Snusare exponeras för minst lika myc-
ket nikotin som rökare och sväljer dess-
utom ner avsevärda mängder saliv till-
blandad med snusextrakt och snuspar-
tiklar.

Effekten på mage och 
tarm otillräckligt utredd
I den tvärsnittsstudie av 130 000

byggnadsarbetare, som redovisas ned-
an, förekom varken gastrit eller ulcus-
besvär oftare hos snusarna än hos ald-
rig-brukarna [36]. Rökarna hade där-
emot signifikant mer besvär. Om snu-
sets alkalitet, skillnader i personlighet,
alkoholintag, benägenhet för helico-
bakterinfektion eller andra faktorer in-
verkat är inte känt, men behöver kart-
läggas.

Rökning har, i de flesta studier av in-
flammatorisk tarmsjukdom, visat sig
vara en protektiv faktor för ulcerös co-
lit, medan rökare är överrepresenterade
bland Mb Crohn-patienter [37, 38]. Ni-
kotinets roll är inte klarlagd, men snus-
ning tycks inte ge ökade risker för in-
flammatorisk tarmsjukdom [39].

Behandling av ulcerös colit med ni-
kotinplåster/nikotintuggummi har inte
givit entydigt positiva resultat [40].
Området är dock alltför lite studerat för
att man ska kunna dra några slutsatser.

Inga svenska studier finns om snus-
ning under graviditet, men i Indien har
tobakstuggande kvinnor fler perinatala
komplikationer än de som inte tuggar
tobak. Lägre födelsevikt, ökad risk för
dödföddhet, förändrad placentamorfo-

logi och ändrad könsfördelning har vi-
sats [41-43]. Nikotin passerar placenta-
barriären och ger samma farmakologis-
ka effekter på fostret som på modern.
Aktuell forskning om plötslig späd-
barnsdöd stöder hypotesen att nikotin
kan ha en viktig roll för att minska käns-
ligheten för den andningsdrivande syr-
gasspänningen i blodet [44, 45].

Hjärtfrekvensen ökar
och blodtrycket stiger
Akut påverkan av nikotin leder till en

aktivering av det sympatiska nervsyste-
met, som resulterar i att hjärtfrekvensen
ökar med 10–20 slag/minut och att
blodtrycket stiger 5–10 mmHg [16, 18].
Hjärtminutvolym, slagvolym och coro-
narblodflöde ökar, man får en perifer
vasokonstriktion samt ökat muskel-
blodflöde [46]. Effekten är tydligare

och snabbare efter cigarettrökning än
vid snusning, men kvarstår längre efter
snus [16].

Vid nikotinpåverkan under längre tid
sker en toleransutveckling och de akuta
effekterna modereras något. Om regel-
bunden användning av snus medför
samma risker som rökning för atero-
skleros, hjärtinfarkt, cerebrovaskulär
sjukdom och perifer cirkulationsstör-
ning [47-49] har hittills varit dåligt stu-
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Figur 3. Vanligaste placeringen av »snusprillan» i Sverige (t v). Slemhinnelesion av
snusning (t h).

Diastoliskt BT >90 mm Hg

(BMI 22–26)

16–35 36–45 46–55 56–65

Figur 4. Blodtryck >90 mm Hg hos
11 679 aldrig tobaksbrukare, 2 250
snusare och 4 135 rökare i olika ålders-
grupper med normal vikt, det vill säga
kroppsmasseindex (vikt i kg/kvadraten på
längden i meter) 22 – 26. Student’s t-test
för jämförelse med aldrig-tobaksbrukare,
** = p< 0.01, *** = p< 0.001. Hos
individer >45 år var den åldersjusterade
relativa risken för diastoliskt tryck >90
mmHg 1,8 för snusare (95 procents
konfidensintervall 1,5–2,1) jämfört med
aldrig-brukare.



derat [22]. Trots nikotinets blodtrycks-
höjande effekt har rökare i allmänhet
lägre viloblodtryck än icke-rökare [50,
51].

Vad i tobaksröken som ger en acce-
lererad ateroskleros vet man heller inte
säkert, även om kunskapen om oxida-
tionsprocesser, kväveoxid och meka-
nismer vid inflammatoriska fibroproli-
ferativa processer i kärlväggen börjar
klarna [52]. Snusare erbjuder en möjlig-
het att studera långtidseffekter av niko-
tinanvändning, utan samtidig expone-
ring för rökgaser och förbränningspro-
dukter, vilket kan bidraga till ökad kun-
skap om nikotinets roll i progressen av
hjärt- och kärlsjukdom.

Motstridiga resultat
Tidigare studier har visat en tendens

till högre blodtryck bland snusare än
bland rökare [53-58], medan andra inte
funnit något sådant samband [59, 60].
Motstridiga resultat gäller också för
snusningens effekt på andra hjärt– kärl-
risker. Ökad förekomst av metabola
riskfaktorer, arrytmier, och akut trom-
boangitis obliterans har beskrivits hos
snusare [18, 61-67], medan andra inte
funnit någon ökad risk för hjärt–kärl-
sjukdom [59, 68-70].

Den för svenska förhållanden mest
intressanta studien är Huhtasaaris
fall–kontrollstudie av incidenta hjärtin-
farkter i Norrland – ingen ökad risk för
hjärtinfarkt kunde påvisas hos snusare
jämfört med icke-tobaksbrukare [69].
Jämförelsegruppen inkluderade både
aldrig-tobaksbrukare och före detta rö-
kare/snusare. Det är dock värt att note-
ra att andelen av fallen som fick hjärtin-
farkt före 55 års ålder i denna studie var
25 procent bland aldrig-brukarna, 37
procent bland snusarna och 48 procent
bland rökarna.

Långvarigt snusande
ger hjärt–kärlsjukdomar?
Målet för det forskningsprojekt som

författaren och medarbetare genomfört
har varit att undersöka om flera decen-
niers dagligt snusande är förenat med
ökad risk för ohälsa, framför allt avse-
ende hjärt–kärlsjukdom. Symtomfre-
kvens, sjukfrånvaro, förtidspension, fy-
sisk arbetsförmåga, tidiga tecken på
ateroskleros, metabola riskfaktorer,
blodtrycksnivåer och förekomsten av
kardiovaskulär död har studerats hos
rena snusare, det vill säga individer som
aldrig har varit vanerökare. Dessa har
jämförts både med individer som aldrig
använt tobak och med regelbundna rö-
kare [71].

Projektet har genomförts i två etap-
per. Den första innefattar epidemiolo-
giska studier av en stor kohort
(>130 000) byggnadsarbetare, som un-
dersöktes av företagshälsovården

(Bygghälsan) under åren 1971–74, där
antropometriska mått, sjukdomssym-
tom samt snus- och rökvanor registrera-
des. Dessa individer har sedan kontrol-
lerats mot dödsorsaksregistret under 12
års uppföljning.

Den andra etappen utgörs av klinis-
ka studier av 151 medelålders brand-

män, där snusare jämförts med icke-to-
baksbrukare och rökare avseende fysisk
arbetsförmåga, aterosklerosbenägen-
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Bruket av snus har lång tradition i
Sverige. På 1700-talet var luktsnuset
populärt i den svenska (mycket
franskinspirerade) överklassen, men
redan på 1770-talet började man till-
verka fuktsnus mera storskaligt. I slu-
tet av 1800-talet introducerades
Ljunglöfs Ettan – fortfarande en av
storsäljarna [1].

Varför fuktsnuset har nått så stor po-
pularitet i Sverige och inte tillnärmelse-
vis samma konsumtionsnivå i något an-
nat land i Europa eller världen, är en
gåta. Vårt närmaste grannland, Norge,
har på senare år fått en växande skara
snusare, men Sverige kvarstår som
fuktsnusets centrum i världen.

EU förbjuder snuset
År 1992 förbjöds all försäljning av

fuktsnus i den Europeiska Unionen [2]. 
Sverige undantogs på grund av vårt

»traditionella» bruk av snus. Beslutet
har ännu inte vunnit laga kraft i samtliga
medlemsländer, varför svenskt snus
fortfarande går att köpa på flera håll i
Europa.

EUs skäl till förbudet var framför
allt att snuset ansågs cancerframkallan-
de. Den svenska tobaksindustrin,
Swedish Match, har ifrågasatt det ve-
tenskapliga underlaget för EU-kravet
på varningstexten »orsakar cancer». En
rapport om snus och hälsorisker publi-
cerades därför av Socialstyrelsen våren
1997 [3].

Rapporten berör främst cancerrisker-

na, där två nya svenska – ännu opublice-
rade – studier utgör underlag för förfat-
tarnas slutsatser, att svenskt snus inte
tycks öka risken för cancer [4, 5].

Var femte man snusar
Av all rökfri tobak som säljs i Sve-

rige är 99 procent fuktsnus, det vill säga
mald mörk tobak blandad med vatten,
smakämnen och vissa salter. Det såldes
över 5 000 ton snus förra året, se fakta-
ruta om snusvanor [6] , vilket kan jäm-
föras med toppåret 1919 med över 7 000
ton och den lägsta nivån i mitten på
1960-talet med en försäljning av drygt
2 000 ton [7].

Ungefär 20 procent av de svenska
männen och 2 procent av de svenska
kvinnorna snusar. Genomsnittlig dags-
konsumtion är 19 gram/dag, vilket mot-
svarar drygt en tredjedels dosa lössnus
[3]. Portionsförpackat påssnus står för
20 procent av konsumtionen.

De allra flesta börjar använda tobak
före 20 års ålder och fler går över från ci-
garetter till snus än tvärtom [8].

Tre procent av kvinnliga 
läkarna snusar varje dag
Fuktsnus användes förr mest av ute-

arbetare och på landsbygden. Sedan
1970-talet har snusningen blivit allt van-
ligare bland manschettyrken och inte
minst inom idrotten.

Av 17-åriga pojkar snusar över 20
procent [8] och bland svenska läkare
snusar 9 procent av de manliga och 3
procent av de kvinnliga dagligen [9].

Svenskarna konsumerar
mest snus i världen

Mortalitet/100 000 ind.
samtliga dödsorsaker

50–54 55–59 60–64 65–69

Figur 5. Mortalitet/100 000 individer i
olika ålders- och tobaksvanegrupper.
Tolv års uppföljning av byggnadsarbetare
undersökta 1971–74 (952 avlidna av de
21 241 individer som utgjorde de i figuren
redovisade tobaksgrupperna).



het, metabola riskfaktorer och 24-tim-
mars blodtrycks- och pulsmätning.

Ingen detaljerad redovisning av me-
toder, statistisk analys eller diskussion
görs i denna redogörelse, då detta finns
beskrivet i de olika arbetena.

Epidemiologiska studier 
Symtom, sjukfrånvaro och förtids-

pensionering hos snusare jämfört med
rökare och tobaksfria i byggbranschen
[36]. 

Bland de närmare 100 000 bygg-
nadsarbetare, som genomgick hälso-
kontroller under åren 1971–74, hade rö-
karna i alla frågeställningar (utom för
blodtryck) en signifikant högre före-
komst av symtom än de som aldrig bru-
kat tobak. Snusarna hade lägre före-
komst av besvär än rökarna, men ändå i

allmänhet mera symtom och sjukfrån-
varo än de tobaksfria.

Förhöjt blodtryck förekom signifi-
kant oftare hos snusare över 45 års ålder
jämfört med dem som aldrig använt to-
bak, medan rökare hade den lägsta före-
komsten av högt blodtryck, se Figur 4.

Förtidspension på grund av hjärt–
kärlsjukdom var 50 procent vanligare
hos både snusare och rökare, jämfört
med aldrig-tobaksbrukare.

Ökad risk för död i ischemisk hjärt-
sjukdom hos snusare [33]. 

Den kumulativa incidensen av död i
kardiovaskulära sjukdomar mellan åren
1974–85 registrerades via dödsorsaks-
registret. Av de totalt 135 036 bygg-
nadsarbetare och arbetsledare som un-
dersöktes av Bygghälsan mellan
1971–74 avled 8 293. Mortaliteten i oli-
ka ålders- och tobaksvanegrupper illus-
treras i Figur 5.

Studerades enbart de som vid början
av studien var under 55 år var den rela-
tiva risken för kardiovaskulär död 3
gånger större hos rökare och 2 gånger så

stor hos snusare som hos aldrig-tobaks-
brukare. I Figur 6 visas den relativa ris-
ken för död i ischemisk hjärtsjukdom
hos denna grupp.

Den äldre delen av byggnadsarbetar-
kohorten, det vill säga de som vid studi-
ens början var ≥55 år, utgör ett exempel
på den så kallade »healthy worker-ef-
fekten» [72], det vill säga en selektion
av betydligt friskare individer än ge-
nomsnittspopulationen på grund av de
höga fysiska kraven i byggbranschen. I
denna grupp var överrisken för hjärt–
kärldöd endast 1,1 hos snusare och 1,5
hos rökare.

De som vid studiens början var yng-
re utgör sannolikt en grupp som är mera
snarlik normalpopulationen, då utslag-
ningen i förtidspension och annan av-
gång inte givit samma effekt på studie-
gruppens sammansättning som hos de
äldre.

Kliniska studier
I de nedan redovisade studierna ut-

görs studiepopulationen av 151 friska
brandmän mellan 35 och 60 år gamla. I
de två studierna av långtidseffekter på
metabola riskfaktorer respektive atero-
skleros utgörs referensgruppen av ald-
rig-tobaksbrukare. I studierna av
dygnsblodtryck och fysisk arbetsför-
måga är referensgruppen icke-tobaks-
brukare, det vill säga där inkluderas
också före detta rökare och före detta
snusare.

Fysisk arbetsförmåga vid långva-
rigt snusbruk [73].

Arbetsförmågan undersöktes avse-
ende maximal syreupptagningsförmå-
ga, samt puls- och blodtrycksreaktion
vid maximalt arbete.

Vanesnusare sedan mer än 20 år
(n=48) uppvisade ingen signifikant
skillnad i maximalt syreupptag (3,48 ±
0,49 l/min) jämfört med icke-tobaks-
brukare (n=65), (3,52 ± 0,51 l/min). Rö-
karna (n=31) hade däremot en signifi-
kant lägre maximal syreupptagnings-
förmåga (2,96 ± 0,49 l/min) jämfört
med de övriga grupperna (p <0,001).

Om rökning eller snusning skett
mindre än två timmar före arbetsprovet
medförde detta 5–10 procent högre
puls- och blodtrycksvärden i såväl vila
som under och efter arbete, hos både rö-
kare och snusare, än när dessa inte an-
vänt nikotin före arbetsprovet.

Hos rökare förelåg ett negativt sam-
band mellan antal cigaretter/dag och ut-
fört arbete (r=-0,53; p=0,002), medan
ingen korrelation mellan mängd
snus/dag och utfört arbete kunde iakttas
hos snusare.

Metabola riskfaktorer för
hjärt–kärlsjukdom vid snusning [71].

Blodanalyser gjordes för att under-
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Är snuset ett bra alternativ till Nästan allt är bättre än rökning. Men nikotin-
cigarettrökning? beroendet kvarstår, med stresseffekter på cir-

kulation och nervsystem.
Får man cancer av snus? Låg risk jämfört med rökning, men 2 500 ke-

miska ämnen finns i snus. Cancer är ofta en
följd av samverkan mellan olika faktorer.

Kan man utan risk byta från ciga- Troligen inte riskfritt, då snus ger ökad puls,
retter till snus efter en hjärtinfarkt blodtrycksstegring och arrytmirisk.
eller om man har högt blodtryck?
Är det bättre att snusa än att Mor och foster slipper alla rökgaser, men ni-
röka under graviditet? kotin påverkar placentablodflödet + passerar

fritt till fostret.
Blir man lika beroende av Ja.
snus som av cigaretter?
Är det lättare att sluta snusa Nej, ofta svårare.
än att sluta röka?

Hur farligt är det att snusa?

RR

4

1

0

3

2

Aldrig
tobak

F d rökare
Slutat för
>5 år sen

F d rökare
Slutat för
<5 år sen

Relativ risk för död i ischemisk
hjärtsjukdom

Snusare Rökare
<15

cig/dag

Rökare
>15

cig/dag

Figur 6. Relativa risken för död i
ischemisk hjärtsjukdom under 12 års
observation (552 fall av totalt 1 572
avlidna i de illustrerade grupperna), hos
byggnadsarbetare som vid början av
studien var 35–54 år gamla, jämfört med
aldrig-tobaksbrukare (relativa risken för
snusare 2,1; 95 procents
konfidensintervall 1,5–2,9).



söka om långvarig snusning medför för-
ändringar i de metabola faktorer som är
förenade med en ökad risk för kardio-
vaskulär sjukdom. Analyser av S-kole-
sterol, triglycerider, apolipoprotein A1
och B, B-glukos, S-insulin, P-fibrino-
gen och PAI-1 visade signifikanta skill-
nader, tydande på ökad kardiovaskulär
risk för rökare (n= 33), men inte för snu-
sare (n=29) jämfört med aldrig-tobaks-
brukare (n=42).

Vid beräkning av tre olika kardiovas-
kulära riskindex, baserade på tidigare
presenterade formler [49, 74, 75], upp-
visade rökare i medeltal 13,2 procents
risk att inom tio år insjukna i hjärt–kärl-
sjukdom, snusare 4,6 procents risk och
icke-tobaksbrukare 3,4 procents risk.
Skillnaden jämfört med icke-tobaks-
brukare var signifikant endast för röka-
re (p< 0,001).

Medelvärde för aterogent index var
8,2 för rökare, 4,9 för snusare och 3,6
för icke-tobaksbrukare. Även här var
skillnaden signifikant endast för rökare
(p< 0,001). Insulinresistensindex var
2,0 för rökare, 1,6 för snusare och 1,3
för icke-tobaksbrukare (rökare
p=0,001).

Snusning och åderförkalkning –
ultraljudsundersökning av intima-me-
dia-tjocklek i arteria carotis [76].

Snusningens inverkan på åderför-
kalkningsprocessen undersöktes med
ultraljudsteknik avseende väggtjock-
lek, lumendiameter, samt eventuell fö-
rekomst av förkalkade plack i höger
halspulsåder. Resultaten korrigerades
för skillnader i ålder mellan grupperna. 

Ingen signifikant skillnad förelåg
vid jämförelse av snusare och aldrig-to-
baksbrukare avseende samtliga ultra-
ljudsmått. Hos aldrig-tobaksbrukare
fanns ingen individ med aterosklerotis-
ka plack och bland snusarna förelåg
plack hos 7 procent, vilket inte var nå-
gon signifikant skillnad.

Hos rökarna fanns plack hos 38 pro-
cent, vilket var signifikant fler än hos
aldrig-tobaksbrukarna (p<0,001) och
rökarnas halskärl hade också signifi-
kant ökad väggtjocklek jämfört med
aldrig-tobaksbrukarna.

24-timmars blodtrycksmätning
hos snusare, rökare och icke-tobaksbru-
kare [71].

För att undersöka eventuell påverkan
av snusning på blodtrycks- och pulsva-
riationen under ett normalt vardags-
dygn användes 24-timmars ambulato-
risk mätmetodik. Rökare hade genom-
gående signifikant högre systoliska och
diastoliska blodtrycks- och pulsvärden
än icke-tobaksbrukare i alla åldersgrup-
per, under dagtid. Hos personer ≥45 års
ålder uppvisade även snusare signi-
fikant högre blodtrycksvärden (ca 5

mmHg) än icke-tobaksbrukare, även
efter justering för skillnader i ålder,
kroppsmasseindex, fysisk prestations-
förmåga och alkoholkonsumtion, se Fi-
gur 7. Snusare hade i alla åldersgrupper
signifikant högre puls med ca 5 slag/mi-
nut, rökare ca 10 slag/minut jämfört
med icke-tobaksbrukare.

Ökad risk för hjärt–
kärlsjukdom och död 
Sammanfattningsvis talar epidemio-

logiska registerdata för en måttligt ökad
risk för hjärt–kärlsjuklighet/död hos in-
divider med långvarigt snusbruk, jäm-
fört med icke-tobaksbrukare, men lägre
risk än för rökare. Kliniska undersök-
ningar av riskfaktorer hos en frisk och
fysiskt vältränad population med över
20 års snusexponering har inte kunnat
visa en märkbart ökad risk för åderför-
kalkning.

Nikotinets stresspåverkan på
hjärt–kärlsystemet tycks dock bidra till
att såväl snusare som rökare har en
högre hjärtfrekvens och ett högre blod-
tryck än icke-tobaksbrukare, särskilt i

åldrar över 45 år. Den ökade adrenalin-
frisättning som nikotinet medför inne-
bär bland annat en frisättning av fria
fettsyror, mjölksyra och glycerol. Trots
att benägenheten för åderförkalkning
tycks vara väsentligt lägre för snusare
än för rökare, visade snusarna ändå en
tendens till förhöjd metabol risk, som
skulle kunna förklaras av den ökade
sympatiska aktiviteten. Flera faktorer
kan alltså bidraga till att förklara den
ökade dödligheten i hjärt–kärlsjukdom
som noterades hos snusare.

Med ett hypotetiskt räkneexempel
på »etiologisk fraktion», det vill säga en
beräkning av den andel av de incidenta
fallen av en sjukdom som kan tillskrivas
en viss exponering, kan man spekulera
i en jämförelse mellan rökningens och
snusningens effekter på risken att drab-
bas av för tidig död. 

Omkring hälften av alla dödsfall i
vårt land beror på hjärt- och kärlsjukdo-
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Figur 7. Medelvärden per 3-
timmarsperiod av blodtryck och
hjärtfrekvens under 24-timmars
ambulatorisk registrering hos 75 friska
brandmän i åldrarna ≥45 år.



mar. Cirka 25 procent av männen röker,
20 procent snusar.

En relativ risk på 3,3 för rökare skul-
le betyda 4 000 dödsfall i hjärt–kärl-
sjukdom årligen, orsakade av rökning
(hos män). En relativ risk på 1,4 för snu-
sare skulle då betyda cirka 1 400 döds-
fall om året, vilket ju är en klar risk-
minskning jämfört med rökningen men
en märkbar riskökning jämfört med att
inte använda tobak alls. De beskrivna
jämförelserna gör inga anspråk på att
vara korrekta, bara att ge en idé om an-
talet individer som kan vara berörda i
vid olika risknivåer.

Snuset framställs
närmast som hälsokost
Det är ett svårt pedagogiskt problem

att diskutera hälsorisker med snus, då
de flesta jämförelser som görs med rök-
ning utfaller till snusningens fördel.

Samtidigt måste man begrunda att
nikotin är en av de mest beroendefram-
kallande substanser vi känner till. Snu-
sare tycks dessutom utveckla ett ännu
starkare beroende än rökare. Tobakstill-
verkarna gör allt för att framställa snu-
set som »en naturprodukt», närmast
som hälsokost. Att vanebrukare av
snus, det vill säga 20 procent av alla
svenska män, blir rastlösa, irriterade,
nedstämda, aggressiva, störda i sin kon-
centrationsförmåga, trötta och sömnlö-
sa under avsevärd tid om tillförseln av
nikotin upphör kan stämma till eftertan-
ke.

För friska yngre individer är sanno-
likt inte de fysiska riskerna särskilt sto-
ra vid snusning, men för individer med

hjärtbesvär, som till exempel genom-
gången hjärtinfarkt, kärlkramp, högt
blodtryck eller andra hjärt- och kärl-
sjukdomar medför sannolikt snusning
en ökad risk för komplikationer eller för
tidig död.
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Summary
Oral snuff usage associated with in-
creased cardiovascular morbidity and
mortality 
Gunilla Bolinder

Läkartidningen 1997; 94: 3725-31.

Oral snuff, used by 20% of all Swedish males in
1996, causes blood nicotine levels similar to
those in smokers. In a report by the National Bo-
ard of Health and Welfare in 1997, it is con-
cluded that scientific evidence of oral snuff as a
cause of oral cancer is weak.

Epidemiological studies of more  than
100 000 construction workers showed hyper-
tension (blood pressure >160/90) to be more
common among oral snuff users than among
non-users. Twelve-year follow-up showed the
relative risk of death due to cardiovascular di-
sease to be 2-fold greater among snuff users, but
3-fold greater among smokers, as compared to
never-users of tobacco (p < 0.001). The risk of
death due to cancer was similar among snuff
users and among never-users. In a clinical study
of 151 healthy middle-aged men, 24-hour mo-
nitoring showed daytime heart rates and blood
pressure to be significantly higher in snuff users
≥45 years of age than in age-matched non-users
(p< 0.05). The estimated 10-year future risk of
cardiovascular events was 13.2% for smokers
(p<0.001) and 4.6% for oral snuff users (p=0.3)
as compared with 3.4% for never-users. As
compared with non-users, oral snuff users ma-
nifested neither significant signs of accelerated
atherosclerosis nor significantly reduced maxi-
mum physical capacity. Oral snuff usage causes
physiological nicotine dependence, and results
in the release of sympatho-adrenergic stimuli
associated with an increased risk of cardiovas-
cular stress, which might in turn exacerbate the
risk of fatal cardiovascular events. However,
oral snuff usage does not seem to be associated
with the same risk of accelerated atherosclero-
sis as is smoking. 

Correspondence: Dr Gunilla Bolinder,
Dept of Nephrology, Karolinska Hospital, S-
171 76 Stockholm.
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Snusvanor i Sverige
Snuskonsumtion 1996 5 632 ton
Tuggtobak 7 ton

Antal snusare 900 000
Män 830 000
Kvinnor 70 000
Enbart snusning 540 000
Snus + rökning 360 000

Fuktsnus:
Beståndsdelar (bland 2 500 identifi-

erade kemiska ämnen)
Tobak 40–45 procent
Vatten 45–60 procent
Natrium-
karbonat 1,2–2,5 procent
Natriumklorid 1,6–3,3 procent
Fuktbevarare 1,5–3,5 procent
Smakämnen <1 procent
Nikotin 0,5–1,0 procent
TSNA (tobaksspecifika
nitrosaminer 4–5 ppm
PAH (polycykliska
aromatiska kolväten) <5 ppm


