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U nder 1900-talet dog
100 miljoner män-
niskor i världen på
grund av rökning.

Om dagens trender håller i sig
kommer antalet dödsoffer
under 2000-talet att bli tio
gånger så stort: en miljard
människor kommer att dö på
grund av rökning under vårt
århundrade.

Det fastslår Världshälso-
organisationen WHO i sin
tunga rapport om den globala
tobaksepidemin, som offent-
liggjordes i februari i år. Slut-
satserna bygger på beräkning-
ar av den brittiske epidemio-
logen Richard Peto, en av de
forskare som betytt allra mest
för den kunskap vi har i dag
om rökningens hälsorisker.

Läkartidningen träffade Rich-
ard Peto när han i slutet av

april besökte Stockholm, för
att hålla öppningsföredraget
på Läkaresällskapets
Berzeliussymposium om to-
baksepidemin.

– I många länder i Västeu-
ropa och Nordamerika mins-
kar rökningen sedan länge
och dödstalen har vänt neråt,
säger han. Men i resten av
världen är situationen kata-
strofal. Bara i Kina dör i dag
över en miljon människor per
år på grund av rökning, och
det antalet ökar snabbt.

– Eftersom rökning dödar
med lång fördröjning, ser vi
redan nu att dödstalen kom-
mer att stiga kraftigt. I år dör
drygt 5 miljoner människor i
världen på grund av rökning.
Redan om ett par årtionden
kan vi vänta oss att den siffran
stigit till över 8 miljoner – och
att över 80 procent av de

dödsfallen inträffar i u-län-
derna.

Richard Peto är 65 år och pro-
fessor i medicinsk statistik
och epidemiologi
vid universitetet i
Oxford. Att han
kommit att ägna
en stor del av sitt
yrkesliv åt ris-
kerna med rök-
ning började med
en tillfällighet.
För fyrtio år se-
dan fick han, som
ung, nyutexami-
nerad statistiker,
jobb som medarbetare till den
legendariske epidemiologen
Richard Doll.

Denne Richard Doll var den
förste forskaren som kunde
belägga att rökning är livsfar-
ligt. I en artikel som publice-

rades 1950 i British Medical
Journal visade han att det
finns ett starkt samband
mellan rökning och lungcan-
cer.

För att få bättre
kläm på rökning-
ens hälsorisker
startade han året
därpå en lång-
tidsstudie, där
han skulle stude-
ra rökvanor och
dödlighet hos alla
läkare i Storbri-
tannien. Två
tredjedelar av
dem var villiga att

delta, och de kom att följas
upp under ett halvt sekel.

Från och med tjugoårsupp-
följningen var Richard Peto
inkopplad på studien, och år
2004 kunde han och Richard
Doll tillsammans presentera

intervju. I Sverige och många andra västländer minskar
rökningen, men i resten av världen är situationen värre än
någonsin. Det säger den brittiske epidemiologen Richard
Peto, som kartlagt den globala tobaksepidemin.
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Han kartlägger 
den växande 

tobaksepidemin

»Eftersom 
rökning dödar
med lång för-
dröjning, ser 
vi redan nu att
dödstalen 
kommer att
stiga kraftigt.«
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resultatet av femtioårsupp-
följningen. Doll var då 91 år
men fortfarande fullt verk-
sam; han dog året därpå efter
en kort tids sjukdom.

Den brittiska läkarstudien har
fått enorm betydelse. Storbri-
tannien var det första land i
världen där en stor del av be-
folkningen började röka som
unga och fortsatte röka resten
av livet. 1950 rökte cirka 80
procent av alla brittiska män
(och omkring en tredjedel av
kvinnorna). Studien gjorde
det möjligt att direkt följa
konsekvenserna för de första
generationerna av vanerökare.

Femtioårsuppföljningen vi-
sar den fulla vidden av hälso-
effekterna. Hälften av alla va-
nerökare dör i följdsjukdomar
till rökningen, visar studien,
och hälften av dessa dör redan

i medelåldern. I genomsnitt
förkortar rökningen livet med
tio år.

– De här sambanden är ro-
busta och har bekräftats i
många andra stu-
dier, säger Rich-
ard Peto i dag. Det
är de som ligger
till grund för be-
räkningen att en
miljard männis-
kor i världen kom-
mer att dö på
grund av rökning
under detta år-
hundrade, om da-
gens trender fort-
sätter.

Att studien gjor-
des just på läkare
berodde ursprungligen på att
de förväntades ha god svars-
vilja, och att dödsorsakerna

skulle vara lätta att följa. Men
detta val visade sig också ha
en annan, oväntad fördel:

– Fram till 1970-talet var
det få som tog rökningens ris-

ker på allvar, be-
rättar Richard
Peto. Vad som se-
dan hände var att
läkarna var den
första gruppen
som reagerade.
Det bidrog säkert
att de kunde läsa
om vår studie i
British Medical
Journal. »Herre-
gud«, tänkte de
kanske, »rökning
dödar ju även
doktorer!«

– När läkarna
väl börjat reagera spred sig
medvetandet om rökningens
risker till media, och så små-

ningom till allmänheten.
Många av de brittiska lä-

karna slutade själva röka när
de fick reda på riskerna. Detta
gjorde att Doll och Peto i fem-
tioårsuppföljningen också
kunde presentera solida data
om effekten av att sluta röka i
olika åldrar. Det lönar sig att
sluta röka, visar de, och ju ti-
digare desto bättre. En vane-
rökare som slutar vid 40 års
ålder har till exempel bara
förkortat livet med ett år, jäm-
fört med tio år om han fort-
sätter att röka.

Om britterna var först med att
börja röka, så var de också
först med att sluta. På 1950-
talet rökte 80 procent av alla
brittiska män, men redan då
började rökningen minska
och i dag röker bara cirka 25
procent. Vändningen av döds-

richard peto
Aktuell: Världsledande epi-
demiolog som gett underlag
till WHO:s nya rapport om
den globala tobaksepide-
min.
Arbete: Professor i medi-
cinsk statistik och epide-
miologi vid universitetet i
Oxford.
Bakgrund: Blev medarbe-
tare till Richard Doll 1967.
Leder enheten för kliniska
och epidemiologiska studier
i Oxford sedan 1985. Adlad
1999.
Ålder: 65 år.
Familj: Sambo, fyra vuxna
barn sedan tidigare äkten-
skap.
Favoritfilm: »Det sjunde in-
seglet« av Ingmar Bergman:
»Den visar vilken hemsk tid
medeltiden måste ha varit«.

»I många länder 
i Västeuropa och
Nordamerika
minskar rökning-
en sedan länge
och dödstalen
har vänt neråt.
Men i resten av
världen är situa-
tionen katastro-
fal.«
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talen kom ett par årtionden
senare. På 1970-talet hade
brittiska män den högsta död-
ligheten på grund av rökning i
hela världen, men i dag har
den minskat till en fjärdedel
av vad den var då.

– Storbritanniens exempel
visar att det går att vända ut-
vecklingen och minska döds-
talen, fastslår Richard Peto.
År 1970 dog två av fem brittis-
ka män redan i medelåldern,
och hälften av dem gjorde det
på grund av rökning. I dag dör
bara en av fem män i medel-
åldern – framför allt för att
dödsfallen på grund av rök-
ning har minskat så mycket.

Många andra länder i Västeu-
ropa och Nordamerika upp-
visar liknande mönster, fast
vändningen kommit senare. I
USA toppade rökningen på
1960-talet, och dödsfallen på
grund av rökning vände neråt
runt 1990.

I Sverige började männen
röka mindre runt 1970 och
kvinnorna följde efter tio år
senare. I dag är bara 14 pro-
cent av svenskarna dagligrö-
kare, en av de lägsta siffrorna i
världen. Bland svenska män
vände dödsfallen på grund av
rökning neråt runt 1990.
Bland kvinnorna stiger döds-
talen fortfarande, men det
finns tecken på att vändning-
en är på väg även för dem.

Men utanför den rika väst-
världen ser situationen helt
annorlunda ut. Där har rök-
ningen ökat snabbt de senaste
årtiondena, särskilt bland
männen, och i många länder
ökar den fortfarande. I Kina
röker i dag två tredjedelar av

de unga männen, och 30 pro-
cent av alla världens rökare
bor i Kina.

Richard Peto har medver-
kat i en stor studie som visar
att över en miljon kineser re-
dan nu dör på
grund av rökning
varje år. Och det
är bara början, sä-
ger han:

– Rökningen
bland kinesiska
män har ökat i
samma takt under
slutet av 1900-ta-
let som den gjor-
de i USA 40 år ti-
digare. I USA
ökade dödstalen fram till
1990. Med samma utveckling
kommer dödstalen i Kina på

grund av rökning att stiga
fram till 2030.

I mars i år publicerade New
England Journal of Medicine
den första nationellt repre-

sentativa studien
av rökning och
död i Indien. Stu-
dien har gjorts av
en forskargrupp
där Richard Peto
ingår, och resulta-
ten överraskade
honom.

Trots att indier
röker mindre än
kineser, pekar
nämligen studien

på att en miljon indier kom-
mer att dö av rökning redan år
2010. Mer än två tredjedelar

av dem kommer att dö i me-
delåldern.

Underlaget till denna studie
var ett urval av drygt en mil-
jon indiska hushåll, represen-
tativa för både stad och lands-
bygd i alla delar av landet.
Stora studier gör det möjligt
att fånga variationer som an-
nars döljer sig bakom genom-
snittssiffrorna, framhåller
Richard Peto:

– Vi upptäckte till exempel
att tuberkulos står för en stor
del av dödsfallen på grund av
rökning på den indiska lands-
bygden, medan hjärtinfarkter
står för en större del i stä-
derna. Det mönstret hade ing-
en sett förut.

Att rökningen minskat så
mycket i många västländer be-

Anslagen till tobakspre-
ventivt arbete har de
senaste åren sjunkit
dramatiskt, samtidigt
som det finns en stark
folklig vilja för att göra
något åt problemet,
konstaterar Cancerfon-
den i 2008 års rapport. 

I en Sifo-mätning
som Cancerfonden gjor-
de i november 2007,

och som presenterades
när Cancerfondsrappor-
ten kom i april, ansåg
63 procent av de tillfrå-
gade att det är dags att
införa en nollvision för
tobaksrökning. Det
tyckte också 65 procent
av riksdagsledamö-
terna som fick svara på
samma fråga i en en-
kät, dock med stor vari-

ation mellan partierna.
Kristdemokraterna och
Miljöpartiet var mest
positiva, 90 respektive
87,5 procent av partier-
nas ledamöter sa ja till
en nollvision, medan
bara 33 respektive 30
procent av de moderata
och folkpartistiska le-
damöterna  var för.

I Sifo-mätningen kun-

de också 57 procent av
de tillfrågade tänka sig
ett förbud mot försälj-
ning av tobak i livsme-
delsaffärer.

Ur Cancerfondens rapport 2008: Svenskarna vill ha nollvision för tobak

»Rökningen
bland kinesiska
män har ökat i
samma takt
under slutet av
1900-talet som
den gjorde i USA
40 år tidigare.«

intervju

Den brittiske epidemiologen Richard Peto konstaterar, på Berzeliussymposiet om tobaksepidemin, 
att över en miljard människor kommer att dö på grund av rökningen under detta århundrade. 

Cancerfondens
rapport 2008
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ror förstås inte bara på bättre
information. Kunskapen om
rökningens risker har omsatts
i folkhälsopolitik med höga to-
baksskatter, åldersgränser,
rökfria zoner, reklamförbud
och så vidare. Sådana åtgärder
behövs också i u-länderna, sä-
ger Richard Peto:

– Storbritannien är ett ex-
empel på att tobakskontroll
kan åstadkomma enorma för-
ändringar. Många har slutat
röka och dödstalen minskar.

– Vilka åtgärder man ska
börja med i u-länderna beror
på den politiska situationen i
respektive land. Höjda
tobaksskatter är ofta en bra
start, men de måste kombine-
ras med skärpt kontroll mot
cigarrettsmuggling som är ett
stort problem. Varningar på
cigarrettpaketen har också
god effekt. Helst i form av var-
ningsbilder – i exempelvis In-
dien är hälften av dem som
dör på grund av rökning anal-
fabeter.

Det finns hoppingivande
tecken, säger han. Fram till
1990-talet var det praktiskt
taget inga kineser som slutade
röka när de väl börjat, men i
den senaste studien hade om-
kring tio procent av de kine-
siska rökarna slutat. Även om
fler nya tillkommit är detta
ändå något positivt.

Att en miljard människor ska
dö på grund av rökning under
2000-talet är på intet sätt
oundvikligt, understryker
Richard Peto.

– Vi måste få färre unga att
börja röka, säger han. Men det
kommer att ge effekt på döds-
siffrorna först under den and-

ra hälften av århundradet.
– Ska vi kunna reducera

dödssiffrorna tidigare måste
vi få rökare att sluta i stor ska-
la. Då kan vi spara hundratals
miljoner liv redan under den
första hälften av 2000-talet!

Richard Peto forskar inte bara
om rökning. Han har också
kartlagt andra miljöfaktorers
inverkan på olika folksjukdo-
mar. Hans stora intresse för
miljöfaktorer beror på att han
vill åstadkomma förändring-
ar, säger han. Miljön går ju att
påverka.

Om man undanröjer skadli-
ga miljöfaktorer kommer fler
människor att kunna leva ett
långt och aktivt liv, säger

Richard Peto
och citerar
sin läromäs-
tare Richard
Doll: »Att dö
när man blir
gammal är
oundvikligt,
men att dö
dessförinnan
är det inte.«

Richard
Doll tänkte
själv gå i
pension när
han fyllde 70,

men Peto övertalade honom
att fortsätta:

– Han fick ytterligare 22
produktiva och aktiva år. Det
blev en riktig indiansommar i
hans karriär.

– Själv fortsätter jag gärna
forska i trettio år till om jag
får möjlighet till det, säger
Richard Peto.

Miki Agerberg
Frilansjournalist

Tobak är den största före-
byggbara dödsorsaken i värl-
den i dag, och dödar i år fler
människor än tuberkulos,
hiv/aids och malaria tillsam-
mans. Om dagens utveckling
fortsätter kommer tobaksepi-
demin att skörda en miljard
dödsoffer under 2000-talet,
det stora flertalet av dem i 
u-länderna.

Det konstaterar Världshälso-
organisationen WHO i sin
Rapport om den globala to-
baksepidemin, som offentlig-
gjordes i februari i år. 

Rapporten är en uppfölj-
ning av WHOs ramkonven-
tion om tobakskontroll från
2003, och ger en fyllig bild av
både tobaksepidemin i värl-
den och vilka motåtgärder
som finns att tillgå.

Till skillnad från
många andra epi-
demier sprids
tobaksepidemin
inte av något vi-
rus, bakterie eller
annan mikroorga-
nism, fastslår
WHO-rapporten. Nej,
vektorn för denna epidemi
är tobaksindustrin och dess
affärsstrategi. Därför kräver
tobaksepidemin andra typer
av motåtgärder, som WHO

sammanfattar i sex punkter:
■ Höjda skatter på tobaks-
varor.
■ Totalförbud mot all tobaks-
reklam och sponsring.
■ Fler rökfria miljöer.
■ Varningsbilder på alla to-
baksförpackningar.
■ Tillgång till professionell to-
baksavvänjning.
■ Kontinuerlig uppföljning
och utvärdering.

Inget land lever ännu upp till
alla de kraven, och det stora
flertalet länder tillämpar
ännu inte en enda av de sex
punkterna fullt ut.

Det allra effektivaste sättet
att minska tobaksanvänd-
ningen är kraftiga skattehöj-
ningar på tobaksprodukter,
konstaterar WHO-rappor-
ten. Sådana skattehöjningar

skulle också kunna ge
staterna medel att fi-

nansiera andra mot-
åtgärder mot to-
baksepidemin. 

I dag är det dock
bara en bråkdel av

intäkterna från to-
baksskatter som går

till tobakskontroll.
Hela rapporten kan lad-

das ner från
‹http://www.who.int/
tobacco/mpower/en/›.

Miki Agerberg

Hälsofarliga ämnen i cigarettrök

WHO: Totalförbud
mot tobaksreklam
och sponsring

Richard Peto har
också kartlagt
andra miljöfak-
torers inverkan
på olika folk-
sjukdomar.

Cancer: Rökning orsa-
kar minst 8 av 10 lung-
cancerfall. Den lungcan-
certyp som ökar mest är
adenokarcinom som
har ett direkt samband
med light-cigaretter. Rö-
karen drar djupare hals-
bloss eftersom röken
manipulerats till att inte
kännas lika irriterande.
Det leder till att tumö-

rerna börjar växa längre
in i lungorna. Denna
lungcancerform är där-
med också svårare att
upptäcka.

Men cigarettrök ger
inte enbart upphov till
lungcancer.

I cigarettrök finns de
cancerframkallande
ämnena 4-amindifenyl
och betanaftylamin,

två  ämnen som är to-
talförbjudna i arbets-
miljöer i Sverige. Ingen
får dispens för använd-
ning i tillverkningspro-
cess.

Andra cancerogena
ämnen är arsenik, ben-
sen, benspyren, diben-
soantracen, formalde-
hyd, hydrazin, kadmium,
nickel, nitrosaminer, ni-

trosopyrolidin, polo-
nium-210 och vinylklorid.
Kärlkramp och hjärt-
infarkt: nikotin och kol-
oxid.
Irriterar slemhinnor och
luftrör: 3-vinylpyridin,
3-cyanopyridin, pyridin,
akrolein, acetaldehyd
och formaldehyd.
Astma och allergier:
Ammoniak, kväveoxid,

kvävedioxid, formalde-
hyd, akrolein.
Finns också i röken: Kol-
monoxid, vätecyanid,
tjära, bly, aluminium,
zink, magnesium, kvick-
silver, guld, kisel, titan,
silver, koppar, aceton,
butan, etanol, hexamin,
metan, metanol, fenol,
glykol och toluen.

Ur Cancerfondens rapport 2008


