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❙ ❙ Konfidentiella tobaksindustridoku-
ment, offentliggjorda på Internet efter en
skadeståndsprocess i USA 1998, har ti-
digare avslöjat strategierna bakom to-
baksföretagens motstånd mot samhäl-
lets hårdnande attityd mot rökning [1]. 

Philip Morris mest aktivt
Mest aktiv tycks den amerikanska to-
baksjätten Philip Morris (PM) ha varit,
som i Sverige samarbetade med Svenska
Tobaksbolaget (från 1992 Swedish
Match), utbytte information med Svens-
ka Tobaksbranschföreningen och rekry-
terade svenska läkare, forskare och jour-
nalister som konsulter [2]. Syftet var att
tona ned riskrapporter om samband mel-
lan passiv rökning och ohälsa. PM för-
sökte också identifiera svenska politiker
och beslutsfattare mottagliga för argu-
ment mot hårdare tobakslagar. Ett annat
mål var att motarbeta förslag om rökför-
bud på hotell, restauranger, kaféer och
andra offentliga lokaler. 

Regeringens aktuella förslag
Nyligen har regeringen i en proposition
föreslagit riksdagen att besluta om in-
förandet av ett totalt rökförbud i alla lan-
dets serveringslokaler [3]. De främsta
argumenten är den passiva rökningens
negativa inverkan på hälsan och de an-

ställdas rätt till en arbetsmiljö utan onö-
diga hälsorisker. En mängd vetenskapli-
ga studier har pekat på ett samband mel-
lan passiv rökning och olika sjukdomar.

Flyget som exempel 
En arena där rökförbud redan införts är
ombord på trafikflyget. Interna tobaks-
industridokument visar hur Philip Mor-
ris förde ett dubbelspel mot SAS [4].
Samtidigt som PM utgav sig för att vär-
na om flygresenärernas och kabinperso-
nalens hälsa, agerade man bakom ryg-
gen på SAS ledning för att förhindra att
rökstopp infördes.

Beslutet att införa rökfria flyg kan ses
som slutet på en lång process som inled-
des redan på 1970-talet då kabinpersonal
på många flygbolag uttryckte önskemål
om en rökfri arbetsmiljö [5]. Redan då
fanns vetenskapliga studier som pekade
på att icke-rökare som levt eller arbetat i
en rökig miljö löpte en ökad risk att drab-
bas av lungcancer. Mätningar visade
också att icke-rökande kabinpersonal
hade förhöjda halter av nikotin och dess
nedbrytningsprodukt kotinin i blodet.  

Trots de starka indikationerna om pas-
siv rökning som en hälsofara drog sig to-
baksbranschen inte för att driva en inten-
siv kamp mot införandet av rökfria flyg
[6]. De aktioner som fördes från PMs håll
grundade sig främst på argument om rö-
karens rätt och frihet att röka [7]. Ett rök-
förbud framställdes som ett hot mot den
personliga integriteten. Med hjälp av in-
hyrda konsulter inom forskarvärlden för-
sökte tobaksindustrin också motbevisa
den passiva rökningens skadliga effekter
[8]. Rapporterna om hälsofarorna med
passiv rökning beskrevs som ogrundade
och baserade på svaga bevis. 

Byggde upp argumentationsbank
En annan strategi var att övertyga skep-
tiker om att luftkvaliteten ombord var så
bra att icke-rökare inte utsattes för be-

svärande eller skadliga doser tobaksrök,
något man bl a gjorde genom att initiera
och betala för luftkvalitetsstudier. 

I Philip Morris’ argumentation be-
skrevs tobaksrök bara som en av många
ingredienser i kabinluften, där andra äm-
nen kan verka irriterande, t ex mikroor-
ganismer, formaldehyd och ozon [9]. På
listan fanns också kroppsodörer, par-
fym, vitlöksdoftande medpassagerare,
skrikande barn och förseningar. Kan
man, sägs det i flera PM-dokument,
lagstifta även mot dessa irritationsfakto-
rer? Nej, det vore ju absurt, och därför
ska inte heller rökning förbjudas. Ett an-
nat argument var att många resenärer bor
i storstadsområden med dålig luftkvali-
tet och höga halter luftföroreningar. Den
tobaksrök de exponeras för under flyg-
ningarna borde därför kunna anses som
endast marginellt skadlig.

På detta sätt byggde PM upp en argu-
mentationsbank för passagerarnas rätt
att få röka. Den drivande kraften bakom
tobaksbranschens kamp mot rökfria flyg
var vinstintresset. Cigarettkonsumenter
– instängda i timmar utan möjlighet att
stilla sitt rökbehov – riskerade att orsaka
ekonomiska förluster för tobaksbolagen.
Det största hotet var dock indirekt; fly-
get var en viktig symbolarena för att
upprätthålla samhällsacceptansen för
rökning.

SAS avvaktade trots positiv enkät
1981 gjordes en enkät bland SAS-rese-
närer i Norden, som visade att två tredje-
delar – varav en tredjedel rökare – ställ-
de sig positiva till rökfria flygningar
[10]. Men trots att 9 av 10 passagerare
var villiga att välja SAS även om ett rök-
förbud infördes, var motståndet hos så-
väl ledning som en del av kabinpersona-
len stort. Bolaget beslöt att inte genom-
föra förändringen. Orsaken var sanno-
likt rädsla för att förlora passagerare så
länge konkurrenter tillät rökning om-
bord. I stället blev SAS inrikesbolag,
Linjeflyg, först i världen med att 1986
införa rökstopp på sina flygningar.

Studie gav »fel« resultat 
Då kraven om rökfria flyg intensifierades
även på SAS började PM planera en stu-
die förlagd till Norden. Syftet var att be-
visa att luftkvaliteten ombord på plan där
passagerarna är uppdelade i rökare och
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icke-rökare var acceptabel och därmed
inte utgjorde en hälsorisk för vare sig ka-
binpersonal eller icke-rökande resenärer.
PM kontaktade SAS och Finnair, men i
slutändan var det bara SAS som medver-
kade [11]. Korrespondens mellan Finnair
och PM pekar på att det finska bolaget re-
dan var medvetet om att luftkvaliteten,
speciellt i de bakre delarna av vissa typer
av plan, var dålig, eftersom kabinperso-
nalen inte ville arbeta där [12]. 

Den av PM bekostade studien om-
bord på SAS plan föregicks av ett stort
antal möten och en intensiv korrespon-
dens. Redan innan undersökningen var
klar drog PM upp strategier för hur re-
sultaten skulle presenteras och mark-
nadsföras [13, 14]. Ett syfte var att över-
tyga om att studien gjordes för att garan-
tera personalens och passagerarnas goda
hälsa. I kampanjen ingick informations-
material, broschyrer, annonser i olika
tidningar och tidskrifter, samt en
informationsvideo. 

För studiens genomförande rekryte-
rades tre svenska konsulter. Undersök-
ningen genomfördes i september 1988
och omfattade 48 flygningar mellan
Stockholm, Oslo och Köpenhamn med
modellerna DC9 eller MD80. Av speci-
ellt intresse var halterna av nikotin, kol-
monoxid och ozon, men också tempera-
tur, lufttryck och temperatur. 

Representanter från PM blev frustre-
rade över att luftkvaliteten ombord var
sämre än förväntat, och man diskuterade
hur parametrarna skulle kunna ändras så
att värdena framstod som harmlösa [15].
En PM-representant hade tidigare också
föreslagit att rapporten skulle fokusera
på ozon, medan mätningarna av nikotin
kunde utgöra en »trovärdig sidohistoria«
[16]. 

Sponsorskap redovisades inte 
SAS-studien publicerades 1989 i tid-
skriften Environmental Technology
Letters utan att det framgick att studien
sponsrats av PM [17]. Huvudslutsatsen
var att luftkvaliteten i den del av kabinen
som hyste de icke-rökande passagerarna
var acceptabel, varför tobaksrök från
den rökande sektionen inte borde utgöra
något hot mot icke-rökarna. Däremot
kommenterades inte de eventuella risker
som kabinpersonalen utsattes för. För-
fattarna medgav att det trots allt fanns ut-
rymme för förbättringar av luftkvalite-
ten ombord [18].

Undersökningens uppläggning och
resultatredovisning har ifrågasatts då
mätningarna inte kunde särskilja de hal-
ter nikotin som icke-rökarna i turistklass
respektive icke-rökarna i business class
utsattes för [19]. I och med detta fram-
gick inte att passagerarna i icke-rökande
turistklass exponerades för nästan lika

mycket nikotin i luften som passagerar-
na i röksektionen [20].

En annan fråga är värdet av en studie
genomförd på kortflygningar om 45 mi-
nuter. Enligt Torsten Lindgren, expert
på arbetsmiljömedicin som våren 2003
presenterade en avhandling om luftkva-
liteten ombord på flygplan, är flygrutten
Stockholm–Oslo så kort att mätvärdena
knappast kan ligga till grund för slutsat-
ser som rör längre flygturer.

1993 införde SAS på prov rökfrihet
på vissa rutter inom Skandinavien och
norra Europa. Detta mottogs väl i Sveri-
ge och Norge. Från Danmark, däremot,
kom protester. Två månader in i testpe-
rioden hävde SAS rökförbudet förutom
på de allra kortaste rutterna [21]. Enligt
SAS pressansvariga grundade sig beslu-
tet enbart på protester från rökande rese-
närer. Sett ur ett marknadsperspektiv
fanns fortfarande farhågan att ett perma-
nent rökförbud skulle innebära förlust av
rökande passagerare till konkurrerande
flygbolag.

Hälsotrenden var dock stark, och un-
der de följande åren började flygbolag i
andra länder testa att införa rökfrihet
också på längre flygningar. Som ett al-
ternativ erbjöd en del flygbolag gratis ni-
kotinplåster och inhalatorer till passage-
rare med ett starkt röksug. 1997 införde
SAS rökfrihet på samtliga rutter. Idag är
det rökfritt på alla stora flygbolag.

Tobaksindustrins strategi
Även om det idag inte finns några belägg
för att tobaksbranschen låg bakom de
avblåsta försöken hos SAS med rökfria
flyg, visar Philip Morris-dokumenten att

företaget i samband med testförsöken
drog upp vittgående planer för att för-
hindra att förbudet skulle permanentas. I
strategin ingick att – utan att avslöja att
det var tobaksindustrin som låg bakom
påtryckningarna – påpeka att många
passagerare var emot förslaget. Man vil-
le också framhäva att ett rökförbud var
diskriminerande och ett led i ett integri-
tetskränkande storebrorstänkande. PM
planerade också att kontakta konkurre-
rande flygbolag samt gå ut till rökande
passagerare och rekommendera alterna-
tiva flygbolag som fortfarande tillät rök-
ning. Philip Morris försökte även identi-
fiera högt uppsatta personer på SAS som
var emot rökförbud för att använda des-
sa som påtryckare inom företaget [4].

Paralleller med rökfria serveringar
Det finns klara paralleller mellan pro-
cessen fram till rökfria flyg och den som
föregått införandet av rökfria servering-
ar, internationellt och i Sverige. Även i
restaurangfrågan har tobaksbranschen
varit en stark bakomliggande motkraft. I
ett tidigare samarbete med Sveriges Ho-
tell- och Restaurangföretagare (SHR)
bidrog Philip Morris till en kampanj mot
rökfria krogar genom att bilda opinion
för att »alla måste kunna trivas på kro-
gen«. Tobaksbranschen har också lierat
sig med ventilationsindustrin för att för-
hindra lagstiftning genom att hänvisa till
tekniska lösningar [22, 23]. 

Hotbilden ur tobaksindustrins per-
spektiv är tydlig. Införandet av rökfria
serveringar kommer att innebära ännu
en kraftig markering mot rökning i det
offentliga rummet, något som sannolikt
kommer att bidra till att andelen rökare i
befolkningen minskar ytterligare.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Göran Boëthius och Mats Lam-
be är styrelseledamöter i Läkare mot to-
bak. 
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Tidskriften Tobacco Control ägnar sitt
senaste nummer helt åt flyg och tobak
och speglar ansträngningarna att
åstadkomma en rökfri arbetsmiljö. 

I Läkartidningens elektroniska arkiv
http://ltarkiv.lakartidningen.se

är artikeln kompletterad 
med fullständig referenslista.


