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Sexuell hälsa
Den sexuella hälsan är ett viktigt ämne som berör oss alla och påverkar oss på olika sätt. 
Sexualitet handlar inte bara om fortplantning, utan mer om våra känslor och hur vi 
genom sexualitet kan ge uttryck för dessa. Människor kan dock uppleva att samtal  
kring sexuell hälsa eller sexualitet kan vara generande eller lite tabu. God sexualitet  
har en gynnsam inverkan inte bara på den fysiska hälsan utan också på den psykiska. 
Det är därför en stor och betydelsefull del i våra liv som är viktig att ta hand om. 
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Målområde för sexuell hälsa
Sverige har tagit fram olika målområden för hälsa som landet ska arbeta utifrån, för att 
på så sätt bidra till en bättre hälsa för befolkningen. Sexuell hälsa är ett av dessa elva mål. 
Målområde åtta handlar om trygg och säker sexualitet samt om en god reproduktiv hälsa. 
Det innebär att alla ska ha möjligheten till sexualitet då det påverkar individens upplevelse 
av hälsa och välbefinnande. 

Det är samhällets ansvar att värna om sex- och samlevnadsundervisning, familje-
planering och mödrahälsovård, som målområdet också syftar till. Med detta mål vill staten 
att vi ska leva i samhällen fria från fördomar, diskriminering, tvång och våld. Hur du ser 
på sexualitet och människor är av betydelse då samhällets normer är avgörande för 

SEXUELL HÄLSA



47

hur vanligt förekommande det är att människor utsätts för fördomar och diskriminering 
p.g.a. sin sexuella läggning. Ur denna aspekt är samhällets syn på sexualitet ytterst viktig, 
t.ex. hur vi ser på människor som är homo- eller bisexuella. Därför vill staten genom mål- 
området sexuell hälsa stödja denna mänskliga rättighet, möjligheten till trygg och säker 
sexualitet för alla. 

Folkhälsoarbete för sexuell hälsa
Folkhälsomyndigheten har från regeringen fått i uppdrag att under hösten 2017 göra en 
stor undersökning bland befolkningen kring frågor som berör sexuell hälsa. Syftet är  
att avbilda dagsläget för att eventuellt hitta områden där förbättringar behövs. Enkäten  
kommer att ta upp frågor om eller hur du upplever diskriminering, övergrepp, förtryck och 
om du upplever makt över din egen kropp, något som alltid borde få vara en självklarhet.
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Sexuell hälsa är av stor betydelse för alla människor och enkäten kommer därför även 
att ta upp frågor vad gäller sexualundervisning i skolan och sjukvårdens kapacitet i dessa 
frågor. Olika faktorer, utöver de ovannämnda, som kunskapsbrist och ojämlika makt- 
förhållanden är sådant som enkäten också kommer att beröra. Undersökningen kommer 
att ligga till grund för det fortsatta folkhälsoarbetet, genom ökade kunskaper och bättre 
utgångsförutsättningar. 

Sexuella rättigheter
SRHR är en begreppsförkortning som står för ”Sexuell och reproduktiv hälsa och rättig-
heter” och omfattar varje människas lika möjligheter, rättigheter och förutsättningar 
att utan tvång, våld eller diskriminering kunna bestämma över sin egen kropp och ha ett 
säkert och tillfredsställande sexualliv. Sexuella och reproduktiva rättigheter handlar om 
din rätt till abort, tillgång till preventivmedel, hälso- och sjukvård, frihet från tvångs- 
sterilisering, bestraffning eller förtryck för din sexuella läggning/identitet.
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Säker sex
Vissa sjukdomar är sexuellt överförbara:
• HIV är ett virus som kan överföras vid oskyddat samlag.
• Syfilis och gonorré är könssjukdomar som orsakas av en bakterie och  
 sprids via samlag.
• Klamydia är en av de vanligaste könssjukdomarna i Sverige.  
 Sjukdomen orsakas av en bakterie och sprids via samlag.

Vill du veta mer?
Läs mer om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner:
www.1177.se
www.umo.se (ungdomsmottagningen på nätet)
www.sakraresex.se
www.sentry.nu
www.rfsl.se
www.rfslungdom.se
www.sexperterna.com
www.rfsu.se
www.hiv-sverige.se
www.noaksark.org
www.folkhalsomyndigheten.se

Har du frågor om hiv kan du också kontakta Noaks ark: 020-78 44 40.

Tryckta källor
Ewles, Linda och Ina Simnett. Hälsoarbete. 2:a rev. uppl. Lund: 

Studentlitteratur, 2005.
Pellmer, Kristina, Bengt Wramner och Håkan Wramnert. Grundläggande 

folkhälsovetenskap. 3:e uppl. Stockholm: Liber, 2012.

Fråga?
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Psykisk hälsa
Psykisk hälsa kan sägas vara en av framtidens stora frågor. Psykisk ohälsa är ett växande 
folkhälsoproblem, där en av fem någon gång drabbas av psykiska besvär. Det är hela  
samhällets ansvar att se till att befolkningen har en så god psykisk hälsa som möjligt. 

Normala reaktioner
Grunden för den psykiska hälsan kan för det första sägas vara frånvaron av psykisk 
ohälsa, dvs. psykiska sjukdomar eller besvär såsom oro, ångest och sömnsvårigheter. 
Sådan ohälsa påverkar i sin tur förmågan att ha ett fullt fungerande liv, beroende på i 
vilken omfattning och till vilken grad man upplever besvär. Besvär som oro, ångest och 
sömnsvårigheter behöver dock inte nödvändigtvis innebära att man diagnostiserar en 
psykisk sjukdom, utan är snarare normala reaktioner på en påfrestande livssituation 
eller händelse i livet. 
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Delaktighet för hälsa
Man kan också säga att psykisk hälsa handlar om huruvida du upplever din tillvaro och 
livssituation meningsfull, och huruvida du känner delaktighet i ditt eget liv, i samhället 
och/eller på arbetsplatsen. De sociala och ekonomiska förhållandena är också betydelse-
fulla för en fungerande vardag med livskvalitet, vilket också lägger grunden för att du ska 
känna att du mår bra. Det är också viktigt att du har balans i livet mellan familj, arbete 
och fritid, alltså mellan vad man kan säga vara de stora livsområdena av betydelse. 

Världshälsoorganisationen WHO (2013) beskriver psykisk hälsa som det tillstånd 
där du som individ kan engagera dig i ditt liv, arbete och samhället genom att känna till 
dina tillgångar och vara medveten om hur dessa kan utnyttjas och hanteras, och därmed 
ta dig igenom de motgångar livet ibland bjuder på. 
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Sammanhang och välbefinnande 
Huruvida människor känner känsla av sammanhang för oss in på begreppet KASAM 
(känsla av sammanhang) som myntades av forskaren Aron Antonovsky, och som handlar 
om hur människor kan uppnå välbefinnande i livet och därmed en god psykisk hälsa. 
Vidare avgörs det psykiska välbefinnandet av hur bra du är på att använda dina resurser 
och hantera livets naturliga motgångar. 

En känsla av sammanhang uppnås när du tillfredsställt 
dina behov av begriplighet, hanterbarhet och menings- 
fullhet. Begriplighet handlar om hur väl du kan förstå 
och ta dig an olika uppgifter och situationer i livet, hur 
väl du kan förklara och strukturera dessa och hur du 
upplever världen. Hanterbarhet handlar om huruvida 
du upplever att du har förmåga att hantera de påfrestande 
situationer som kan uppstå i livet. Meningsfullhet handlar om ifall du känner någon 
mening i det du gör, vilket på många sätt kan vara avgörande även för de två första 
komponenterna. Ju mer något känns meningsfullt, desto lättare blir det att begripa och 
hantera. Något som inte har någon känslomässig mening, blir genast svårare att begripa 
och hantera. 
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PSYKISK HÄLSA

Källa: Andersson m.fl., 2009  

Vi har alla olika stark KASAM och mycket talar för att din KASAM kan stärkas. När du  
begriper, hanterar och känner meningsfullhet har du uppnått en känsla av sammanhang, 
vilket bidrar till att stärka välbefinnandet och den psykiska hälsan. Stress och andra på-
frestningar i livet är sådant du inte kommer ifrån, det hör livet till. Dock är det intressant 
hur du tar dig an och tar dig igenom dessa, och ändå förbli vid god hälsa, menade Antonovsky.

Källa: Andersson m.fl., 2009 
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Samband med fysisk hälsa
Med andra ord kan psykisk hälsa också förklaras som hälsa, och fysisk och psykisk hälsa 
hänger ihop. Att ta hand om vår kropp är att samtidigt ta hand om vårt psyke. Den fysiska 
hälsan påverkar den psykiska och det är därför viktigt att vårda dem båda. God sömn, rätt 
kost och regelbunden motion är exempel på fysiska hälsovanor och rutiner som har en god 
påverkan på den psykiska hälsan. För vad händer när du exempelvis sovit för lite och skippat 
frukosten? Jo, du blir lättirriterad, känner dig nere och kan inte prestera lika bra. Alltså 
kan vi säga att goda vanor och rutiner har god inverkan även på den psykiska hälsan. 

Friskfaktorer
Det finns några saker du kan tänka på som bidrar till en bättre psykisk hälsa och drägligare 
tillvaro. Vi pratar om olika friskfaktorer, yttre och inre sådana, som kan hjälpa till att  
stärka den psykiska hälsan. Goda och trygga relationer är en sådan faktor som hör till de 
yttre och som är av vikt för oss människor. Det innebär att ha någon att prata med när något 
känns tungt och jobbigt och att kunna dela med sig av både sorg och glädje till någon.
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En trygg och trivsam livsmiljö, såsom ett gott och försörjningsbart boende, är också en 
avgörande yttre friskfaktor. Det leder oss vidare in på nästa yttre faktor, som handlar om 
arbete med försörjningsmöjligheter, eller motsvarande utbildnings- och studiemöjlighe-
ter.

Fysisk aktivitet, som kan gå under den yttre faktorn som handlar om fritid, är väl så 
viktig. Att du på något sätt aktiverar dig, det kan vara så enkelt som en promenad eller  
en cykeltur. Däremot är det också viktigt att finna balans mellan aktivitet och vila.  
För mycket aktivitet kan slå tillbaka, och det är lätt att glömma bort att kroppen behöver 
återhämta sig. Det är därför mycket viktigt att lyssna till kroppens varningssignaler och 
behålla goda rutiner för mat och sömn. Sedan får du inte heller glömma att göra sådant du 
tycker om, trots att det kan vara svårt att utöver de vanliga rutinerna hitta tid att unna sig 
att ha roligt. Att du tänker på din nuvarande livssituation kan också vara en nyttig tanke. 
Finns det något du kanske behöver ändra för att det ska bli bättre eller kan du vara nöjd 
med situationen du befinner dig i? 
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Inre friskfaktorer
De inre friskfaktorerna handlar om dina känslor och förmågor och om hur du upplever 
dig själv i specifika situationer. Tillräckligt god självkänsla och känslan av att bli accepterad 
för den du är, är exempel på två sådana faktorer. Självkänslan kan många gånger vara 
avgörande för hur vi sedan kan klara av andra uppgifter i livet, vilket t.ex. kan påverka 
vår förmåga att hantera konflikter, lösa problem, lära in nya saker, lära känna nya 
människor osv. Allt detta är också exempel på inre friskfaktorer för en god psykisk hälsa. 
Möjligheten att kunna påverka och möjligheten att förverkliga eller uppnå egna mål är 
ytterligare exempel på faktorer som direkt kan bidra till känslan av att ha livskontroll 
och ett betydelsefullt liv. 

Behovshierarkin
De inre och yttre friskfaktorerna kan även liknas vid och illustreras med hjälp av den  
s.k. Maslows behovshierarki, som fått sitt namn efter forskaren Abraham Maslow.  
Modellen består av fem olika grupper av behov. 

Längst ner återfinns de fysiska behoven, som törst och sömn.  
Dessa följs av trygghetsbehoven. Båda grupperna är yttre 
friskfaktorer, som enligt Maslows behovshierarki till viss  
grad behöver vara tillfredsställda för att de följande grupperna 
av behov skall kunna tillfredställas. Den tredje gruppen i  
modellen handlar om samhörighets- och kärleksbehoven, 
som är en blandning av de yttre och inre friskfaktorerna.  
Högst upp kommer grupperna av behov av acceptans och själv- 
förverkligande, som kan räknas till de inre friskfaktorerna. 
Enligt Maslow är det dessa olika behov människor behöver 
tillfredsställa. Ju högre upp du kommer i hierarkin, desto mer 
känner du välbefinnande och god psykisk hälsa. Källa: Bakka m.fl., s. 175
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Fråga?

Sammanfattning
Psykisk hälsa kan på ett grundläggande sätt förklaras som frånvaro av ohälsa. Psykisk hälsa 
kan också sägas handla om huruvida du upplever din tillvaro och livssituation meningsfull 
samt huruvida du känner delaktighet i ditt eget liv, i samhället och/eller på arbetsplatsen. 
Olika friskfaktorer, yttre och inre sådana, kan hjälpa till att stärka den psykiska hälsan. 
KASAM - Känsla av sammanhang - är en teori Aron Antonovsky utvecklade för att förklara 
den psykiska hälsan. Han menade att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet bidrar 
till en högre känsla av sammanhang. Människor med hög KASAM är i regel människor 
med god hälsa. Maslows behovshierarki är en modell av Abraham Maslow för att förklara 
vad som påverkar vår hälsa. Hierarkin består av fem olika steg- fysiologiska behov, trygg-
hetsbehov, behov av kärlek, självhävdelsebehov samt självförverkligande. 

Diskussionsfrågor
Vad är välbefinnande och god psykisk hälsa för dig?
Hur kan du vårda din fysiska hälsa för att uppnå högre psykiskt välbefinnande?
Finns det något i din livssituation som du behöver ändra för att uppnå mer 

psykiskt välbefinnande, eller känsla av sammanhang?

Digitala källor
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/vad-ar-psykisk-halsa
http://www.landstingetsormland.se
https://skl.se
http://www.mielenterveysseura.fi

Tryckta källor
Andersson, Ingemar och Göran Ejlertsson. Folkhälsa som tvärvetenskap 

- möten mellan ämnen. Lund: Studentlitteratur, 2009.
Antonovsky, Aron: Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur, 2005.
Bakka, Jörgen F, Fivelsdal, Egil och Lindkvist, Lars: Organisationsteori: struktur 

- kultur - processer. Malmö: Liber AB, 2006.
Illeris, Knud. Lärande. 3:e uppl., Lund: Studentlitteratur, 2015.
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Alkohol och  
andra droger
Inledning
Det finns en mängd olika faktorer och substanser som kan skapa ett ohälsosamt bero-
ende. När man talar om missbruk tänker troligtvis de flesta på missbruk av alkohol och 
andra droger, men ohälsosamt beroende kan också innebära att människor fastnar i 
spelmissbruk, ohälsosamma relationer eller träningsmissbruk.

I det här avsnittet ska vi diskutera alkohol och andra droger, titta på vilken historia 
alkoholen har i vårt land respektive hur situationen ser ut idag i vårt samhälle. Vi vill 
också uppmärksamma de faror som kan finnas med att konsumera alkohol under gravi-
ditet. Därefter tar vi upp vad man som individ eller anhörig kan göra om det förekommer 
missbruk, eller misstankar om missbruk. Vi anser att det är viktigt att människor får
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effektiva verktyg för att ta sig ur missbruk eller att börja ifrågasätta ett eventuellt missbruk; 
att man förstår att det finns hjälp, stöd och råd att få från olika organisationer och instanser  
i samhället. Även om alltid viljan att ta sig ur ett missbruk måste komma från individen 
själv, tror vi att det underlättar om information och stöd finns tillgängligt. Om man har 
funderingar och frågor kring alkohol och andra droger kan man också  finna stöd från olika 
organisationer. 

Historik
Alkohol är ett av de äldsta berusnings-och bedövningsmedel som man känner till. Det finns 
olika sorters alkohol och den alkohol som man dricker, etanol (även kallad etylalkohol) 
framställs oftast från säd, potatis, frukter och bär. Alkoholen har en lång historia och  
etanol har använts som bedövningsmedel och berusningsdryck länge. I början av 1800- 
talet låg spritkonsumtionen på sin topp och det hände att arbetare fick sin lön i alkohol. 
Man har beräknat att alkoholkonsumtionen låg på ca 100 liter brännvin per år och vuxen 
individ vid den här tiden. Nuförtiden dricker i genomsnitt varje svensk nio liter alkohol  
per år, vilket är lägre än genomsnittet för övriga Europa. Brännvin (starksprit) var tidigare 
den vanligaste rusdrycken, numera är det vin.
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I början av 1900-talet växte nykterhetshetsrörelsen fram med IOGT och NTO i spetsen, 
jämsides med andra folkrörelser såsom arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen. År 1922 
hölls det en folkomröstning i Sverige om huruvida alkohol skulle totalförbjudas, och 49 % 
av befolkningen röstade för ett sådant förbud. IOGT och NTO var också bland de första 
organisationerna av sitt slag som krävde helnykterhet av sina medlemmar och har idag 
har ett gediget program för att på olika sätt och med olika medel verka för ett drogfritt 
samhälle.

Alkohol i Sverige idag
Hur ser då alkoholkonsumtionen ut i Sverige idag? Skillnaderna mellan män och kvinnors 
alkoholkonsumtion har minskat, men en något högre andel män än kvinnor anses ha ett 
riskabelt alkoholbeteende. Var tionde vuxen i Sverige anses ha riskabla alkoholvanor. 
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CAN, Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysning, är en ideell förening som 
verkar för att sprida information om alkohol och andra droger. Deras arbete resulterar 
bl.a. varje år i publicerade nationella rapporter. De genomför varje år undersökningar, 
bl.a. en rikstäckande enkätundersökning om alkohol- och drogvanor bland skolelever i 
årskurs nio och årskurs två på gymnasiet. I CAN:s rapport gällande 2015, så konstaterar 
man att den totala alkoholkonsumtionen minskat mellan åren 2005 och 2015. Man  
konstaterar även i rapporten från 2016 att antalet alkoholkonsumenter i de båda års- 
kurserna har minskat under 2000-talet. Omkring 5 % av eleverna uppgav att de någon 
gång använt narkotika och det var främst cannabis (hasch/marijuana) som då använts. 

Under 1900-talet har begränsning av alkoholmissbruk varit en av de viktigaste 
socialpolitiska frågorna där metoderna har inriktats på att kontrollera tillverkning och 
försäljning, och det har lagts mycket resurser på upplysning, vård och behandling. 

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER
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Alkohol riskfaktor för ohälsa
Alkoholkonsumtion är kopplat till ökad risk för cancer, där den stora riskökningen 
kommer vid stor konsumtion av alkohol. Cancerutveckling kan stimuleras genom olika 
mekanismer, och en av dem är genom den giftiga nedbrytningsprodukten acetaldehyd 
som skadar celler och kan orsaka brott och mutationer på DNA. Alkohol kan också öka 
vissa könshormoner i kroppen som är kopplade till ökad cancerrisk, exempelvis östrogen 
och androgen. Mellan åren 2001 och 2014 ökade antalet cancerfall, från de åtta cancer-
sjukdomar som är klart orsakade av alkoholkonsumtion, med 7,3 procent. Under samma 
tidsperiod ökade också alkoholkonsumtionen i genomsnitt per person med 6,5 procent, 
från 8,8 liter till 9,4 liter. 

Rekommendationerna idag, för att förebygga ohälsa, lyder som så att man skall  
begränsa sitt intag av alkohol, oavsett typ och för att förebygga cancer, skall helst  
alkohol undvikas helt. 
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Alkohol och graviditet
Alkoholkonsumtion under graviditet kan skada fostret. Fostret får samma promillehalt 
som den gravida kvinnan, eftersom alkoholen via moderkakan går över till fostrets blod-
omlopp. Rekommendationen är att inte dricka alkohol alls under graviditeten. Dock har 
man inte kunnat fastslå exakt hur stora mängder alkohol som krävs för att skada fostret. 
Kvinnor och foster är olika känsliga för olika mängder alkohol, och det finns även de som 
menar att det skulle vara klokt av kvinnor som försöker att bli gravida att avstå helt från 
alkohol, detta för att intag av alkohol kan vara skadligt under de kritiska första veckorna 
av graviditeten, innan många kvinnor vet om att de är gravida. Ett barn som blivit utsatt 
för skadliga nivåer av alkohol under fostertiden kan skadas och få en rad olika missbild-
ningar, detta brukar benämnas FAS (Fetalt alkoholsyndrom).
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Kvinnor tål generellt mindre mängder alkohol jämfört med män. En förklaring är att 
män har lägre andel fettvävnad och högre andel vatten i kroppen, och eftersom alkohol 
är vattenlösligt blir därmed koncentrationen lägre i mannens kropp. 

Gravida kvinnor skall givetvis också hålla sig undan tobak.

Narkotika
Tillgängligheten på narkotika får anses vara hög i samhället och samtidigt har utbudet av 
droger breddats, till stor del beroende på nya syntetiska nätdroger som senare narkotika- 
klassats. Under 1990-talet skedde en generell ökning av narkotikaanvändningen för att 
sedan minska en del under 2000-talet, men man kan också idag konstatera att även om 
själva användargruppen inte ökat så har användningen inom gruppen blivit större.
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Frågeundersökningar ger för handen att det är cannabis som till största delen använts av 
dem som uppger att de provat på narkotika. I 2016 års undersökning från CAN, uppger  
18 % av gymnasieeleverna i årskurs två att de någon gång använt narkotika. 

Hjälp vid missbruk av alkohol eller andra droger
Alla utvecklar inte alkoholberoende av att konsumera alkohol, men en del gör det.  
Vad som är bidragande orsaker till ett alkoholberoende kan vara olika.  
Det kan vara det personliga måendet och/eller ärftlighet. 

Om man har funderingar kring sitt drickande så kan man ställa sig frågor som:
• Har jag kontroll över hur mycket jag dricker?
• Har alkoholen en stor plats i mitt liv?
• Tycker personer i min närhet att jag dricker för mycket?

Tecken på att du har ett beroende är att du:
• Känner ett starkt begär efter alkohol.
• Dricker mer och under en längre tid än vad du tänkt dig.
• Har misslyckats med att minska drickandet.
• Ger drickandet en central roll, ofta på bekostnad av annat som du tycker är viktigt.
• Måste dricka mer alkohol än tidigare för att bli berusad.
• Mår dåligt när du inte får alkohol och får så kallade abstinensbesvär,  
 t.ex. skakningar, illamående och sömnsvårigheter.

Det finns olika sätt att få hjälp med att sluta med alkohol. Det viktigaste är att man har 
bestämt sig själv för att sluta. Därefter kan man vända sig till vårdcentralen för att få  
vidare hjälp. Anonyma Alkoholister är en organisation som hjälper människor att  
ta tag i sitt alkoholberoende (http://www.aa.se/om-aa).

Om det finns ett riskbruk av alkohol hos patienter så har hälso- och sjukvården  
möjlighet att erbjuda ett rådgivande samtal. Som riskbruk definieras en hög genom- 
snittlig konsumtion eller en intensivkonsumtion minst en gång per månad.

En hög genomsnittlig konsumtion överstiger 14 standardglas per vecka  
för män och 9 standardglas för kvinnor. 

Personer som vill ha råd och stöd kan också ringa  
Alkohollinjen på telefon 020-84 44 48 (alkohollinjen.se).

Tips!
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Diskussionsfrågor
Vart kan man vända sig om man har en anhörig med missbrukarproblematik?
Vart kan man vända sig om man har frågor och funderingar kring sin egen 

alkoholkonsumtion?
Hur kan man som förälder hjälpa ungdomar att hålla sig ifrån alkohol och 

andra droger?
Var kan man få stöd för att stå emot grupptryck?
Vad skall gravida kvinnor tänka på? 
Vilka organisationer som verkar för en nykter livsstil, kan man engagera sig i?

Digitala källor
http://www.socialstyrelsen.se
http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Alkoholberoende
http://can.se/Fakta
http://www.lakartidningen.se 
http://iogt.se/om-iogt-nto/iogt-ntos-historia

Tryckta källor
Brunnberg, Mats och Fredrik Paulún. Modern näringslära. Stenhamra:  

Svenska näringsakademin förlag, 2017, s. 145.
CAN. Drogutvecklingen i Sverige 2014, Stockholm: CAN, 2014, s. 21-22.
Englund, Anna (red.). Skolelevers drogvanor 2016, Stockholm: CAN, CAN 

rapport 161, 2016, s. 10.
IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet och CERA. Tema 2016/17: Alkohol och

cancer. Alkoholen och Samhället, 2016, s. 10, 12 och 25.
Trolldal, Björn (red.). Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015, Stockholm: CAN, 

2016, CAN rapport 160, s. 7.

Fråga?
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HJÄRNBLÖDNING

LINSGRUMLING I ÖGONEN
RYNKOR OCH TIDIGT

ÅLDRAD HUD

CANCER I LUFT-
OCH MATSTRUPEN

FÖRKYLNINGSSJUKDOMAR

CANCER I MUNHÅLAN

TANDLOSSNING

KRONISK
LUFTRÖRSKATARR

SVULLNADER I
STÄMBANDEN

LUNGEMFYSEM

CANCER I
MAGSÄCKEN

CANCER I
URINBLÅSAN

CANCER I
BUKSPOTTKÖRTELN

MAGSÅR

CANCER I
NJURARNA

CANCER I
KÖNSORGANET

OFRUKTSAMHET

DÅLIG SÅRLÄKNING

ÅDERFÖRKALKNING

BENSKÖRHET

LUNGCANCER

HJÄRTINFARKT
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Tobakens hälsoeffekter
Risker med rökning
Tobaksrökning är globalt sett den enskilt största riskfaktorn för ohälsa och för tidig död. 
Vid varje bloss frigörs mer än 8 000 olika kemiska föreningar, varav ett 60-tal är cancer- 
framkallande. Dessa transporteras via lungorna och blodet till alla delar av kroppen. 
Tobaksrökning orsakar en lång rad olika sjukdomar, framför allt i våra hjärtan, kärl och 
lungor. Varje år orsakar rökning nära 12 000 dödsfall i vårt land, varav närmare 500 per-
soner endast varit passiva rökare, dvs. andats in cigarettrök från andra som rökt. Tobaks-
rökning kostar samhället cirka 30 miljarder kronor årligen. Trots att tobaksrökningens 
risker är kända, röker i Sverige idag 9 procent av männen och 11 procent av kvinnorna.
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Nikotin skapar ett beroende
Nervgiftet nikotin skapar ett fysiologiskt beroende och anses påverka nervsystemet 
genom att bindas till receptorer i hjärnan. Receptorerna reagerar då med att frisätta så 
kallade signalsubstanser, bland andra dopamin, vilket skapar en nikotinkick. Till en 
början ger detta illamående och yrsel, men efter fortsatt användning byts giftverkan mot 
tolerans och ett tvingande behov, abstinens, att fortsätta. Flertalet vanerökare kräver 
närmare ett paket cigarretter om dagen för att motverka abstinensbesvären. Nikotinet 
verkar också blodtryckshöjande och kärlsammandragande vilket bidrar till tobakens 
negativa inverkan på hjärta och kärl.
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Risker jämfört med icke rökare
Den som röker ett paket cigarretter om dagen riskerar,  
jämfört med den som inte röker, följande:
• Femton gånger högre risk att få lungcancer.
• Tio gånger högre risk att få KOL och matstrupscancer.
• Fem gånger högre risk att få hjärtinfarkt före 50.
• Tre gånger högre risk att få hjärtinfarkt efter fyllda 50, stroke och cancer i urinblåsan.
• Ökad risk för tandlossning, åldersblindhet, benskörhet och erektionsproblem.
• Ökad risk för svår åderförfettning i stora kroppspulsådern, s.k. fönstertittarsjuka.
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Kvinnor och rökning
Rökning är den vanligaste orsaken till KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. På grund 
av det ökade antalet kvinnliga rökare är död i KOL numera vanligare hos kvinnor än 
hos män. Kvinnor har mindre lungor och trängre luftrör, vilket gör dem känsligare för 
tobaksrökens skadliga effekter. Mycket tyder också på att kvinnor blir mer nikotin- 
beroende än män och därmed kan ha svårare att sluta. Andelen unga kvinnor som röker 
är i dag större än andelen rökande unga män. Kvinnor som röker har svårare att få barn 
eftersom rökningen ger färre ägglossningar per år. Rökning orsakar även ett tidigare 
klimakterium. Det ökar i sin tur risken för benskörhet, högt blodtryck samt hjärt-kärl-
sjukdomar.
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Barn till rökare
En gravid rökare riskerar att få barn som föds för tidigt. Om mamman röker under 
graviditeten, får fostret i sig mer kolmonoxid och andra gifter än mamman. Risken för 
missfall ökar med 50 procent. Ökar gör också risken för tidig avlossning av moderkakan 
liksom risken för missbildningar. Dessutom kan barnets tillväxt hämmas eftersom barn
ets förmåga att tillgodogöra sig näring blir sämre. Nyfödda barn till rökare väger i snitt 
150-300 gram mindre än andra. Små barn som lever med rökare har oftare astma samt 
luftvägs- och öroninflammationer än andra barn.

Digitala källor
cancerfonden.se/livsstil/rokning
folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-

tobak-och-spel-andts/tobak/
1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Rokning-och-snusning/
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