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SAMMANFATTNING 
Den nationella folkhälsopolitiken har som övergripande mål att uppnå en god hälsa 

på lika villkor för hela befolkningen. Regeringen har fastslagit elva folkhälsomål 

som har störst betydelse för den svenska folkhälsan. Inom tobaksområdet är målet att 

minska bruket av tobak. Sveriges statsmakt har försökt styra utvecklingen i önskad 

riktning genom att informera om riskerna med tobaksrök. Genom ett rökförbud på 

samtliga serveringsställen vill staten skapa en god och rättvis arbetsmiljö för krog- 

och restauranganställda men även minska konsumtionen av cigaretter. Den 1 juni 

2005 trädde lagen om rökförbud i kraft. Förbudet innebär att det är förbjudet att röka 

på alla serveringsställen, med undantag för uteserveringar. Att politiska beslut 

genomförs i enlighet med beslutsfattarnas intentioner föregås av en lyckad 

implementering. Implementeringsproblemet handlar om att politiska beslut inte 

genomförs i enlighet med beslutsfattarnas intentioner. Syftet med studien är att 

undersöka förutsättningarna för en lyckad implementering av lagen om rökförbud 

genom att studera faktorer och förhållanden som påverkar det praktiska 

genomförandet. Med en lyckad implementering menas härmed att det politiska 

beslutet genomförs i enlighet med beslutsfattarnas intentioner. För att strukturera 

framställningen av problemet utgår jag ifrån relationen mellan beslutsfattare och 

tillämpare. De teoretiska kriterierna för en lyckad implementering, baserat på 

statsvetarprofessor Bo Rothsteins teori om de faktorer och förhållanden som 

påverkar implementeringen av ett politiskt beslut, har karaktären av goda råd till 

beslutsfattarna. I analysen jämförs kriterierna med det empiriska underlaget. Det 

empiriska materialet är främst baserat på data från Folkhälsoinstitutets 

undersökningar om rökning, men för att stärka empirin har jag även utfört en 

semistrukturerad intervju med en representativt utvald krögare. Respondenten 

representerar endast sig själv, men är omsorgsfull utvald då denne har många års 

erfarenhet inom restaurangbranschen, bedriver både restaurang- och 

klubbverksamhet, har uteservering samt att det serveringsställe som respondenten är 

ansvarig för dessutom är centralt beläget. Respondenten anses därmed representera 

den genomsnittliga krögaren. Undersökningen visar att förutsättningar för en lyckad 

implementering av rökförbudet är bra; det övergripande målet är klart och tydligt, 

ansvarsfördelningen är tydligt angiven, delaktiga implementerare är övervägande 

positivt inställda till beslutet, tillsynsmyndigheter utför inspektioner samt att enstaka 



externa aktörer inte tycks försvårar implementeringen. Lagen om rökförbud har ett 

stort preventivt syfte. Förbud skall utgöra rättesnöre och sända ut tydliga signaler till 

omgivningen om riskerna med rökning, vilket gör att de största vinsterna är en 

förbättrad folkhälsa för kommande generationer.
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lag om rökförbud.   
 
 



 

1. INLEDNING  
I detta kapitel presenteras bakgrunden över problemets karaktär och uppbyggnad. 
Ur problemdiskussionen följer undersökningens problem och syfte med 
tillhörande frågeställningar. Kapitel 1 avslutas med en disposition.  
 
 

1.1 Bakgrund  
De flesta vet att rökning är farligt för hälsan. Sambandet mellan rökning och 

ohälsa finns dokumenterade i ett stort antal vetenskapliga forskningsrapporter. 

Även passiv rökning är en konstaterad allvarlig hälsorisk då bland annat risken för 

cancer och hjärt- och kärlsjukdomar ökar. I nästan hundra år har åtgärder mot 

tobak diskuterats i Sverige, men det har visat sig vara otillräckligt att bekämpa 

rökning endast genom faktainformation om hälsoriskerna. Det har krävts en rad 

åtgärder med bland annat aktiv prispolitik, förbud mot kommersiell tobaksreklam, 

åtgärder för rökfria miljöer, och nu senast – rökförbud på samtliga svenska 

serveringsställen.  

   En ökad uppmärksamhet har givits åt sambanden mellan olika dimensioner av 

samhällsutvecklingen, där medborgarens hälsa och livsstil sätts i fokus. Sverige är 

i flera avseende ett föregångsland när det gäller miljö och folkhälsofrågor.1 Den 

nationella folkhälsopolitiken har som övergripande mål att uppnå en god hälsa på 

lika villkor för hela befolkningen. Speciellt prioriterad är att förbättra hälsan hos 

de grupper som är mest utsatta för ohälsa. Regeringen har fastslagit elva 

folkhälsomål som har störst betydelse för den svenska folkhälsan. Inom 

tobaksområdet är målet att minska tobaksbruket.2  

   Sveriges statsmakt har under senare år styrt utvecklingen i önskad riktningen 

genom information om riskerna med tobaksrök. Målet var att göra alla serveringar 

rökfria, helst på frivillig väg. En bindande frivillig överenskommelse om rökstopp 

visade sig dock vara orealistisk. Slutsatsen blev en lagstiftning för att uppnå 

rökfrihet inom rimlig tid. I maj 2004 beslutade riksdagen om rökförbud på alla 

serveringar från den 1 juni 2005, med undantag för uteserveringar.3  

 
                                                 
1 Statens offentliga utredningar 2003:31 En hållbar framtid i sikte, s 23  
2 Proposition 2002/03:35 Mål för folkhälsan, s  83 
3 Internet 1 
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http://www.social.regeringen.se/sb/d/108/a/1259


Regeringens bedömning i proposition 2003/04:65: 
Ett förbud mot rökning i serveringsmiljöer är förenligt med bestämmelserna om skyddet 

för äganderätten i regeringsformen och Europakonventionen om de mänskliga rättighe-

terna och grundläggande friheterna.4

 

Genom rökförbudet vill staten främst skapa en god och rättvis arbetsmiljö för 

krog- och restauranganställda. De som arbetar i serveringsmiljöer har varit utsatta 

för större hälsorisker, eftersom de arbetar i rökiga lokaler. Staten vill även minska 

konsumtionen av cigaretter. Rökning har sedan länge betraktats som en integrerad 

del av kafé- och restaurangkulturen; ett totalförbud är ett omvälvande beslut 

eftersom det gör anspråk på den enskilda individens rättigheter. Den engelske 

filosofen, ekonomen och samhällskritikern John Stuart Mill (1806-1873) 

karakteriseras ofta som socialliberalens grundare.  

 

I sin bok Om friheten skriver Mill:  
Envar är den rätta väktaren över sin egen välfärd, såväl kroppsligen som själsligen och 

andligen. Mänskligheten vinner mer på att låta envar leva såsom synes honom bäst än på att 

tvinga envar att leva såsom andra anser bäst.5  

 

Mill bekymrades över att statsmakten växte och gjorde allt större ingrepp i 

människors vardag, vilket kan spegla hur många människor kan tänkas uppleva då 

staten tar sig makten att avgöra vad som är ”rätt” och ”fel” för den enskilde 

individen. Idag kan staten använda sig av tre grundläggande styrmedel – 

regleringar, ekonomiska styrmedel och information – för att styra 

samhällsutvecklingen i önskad riktning.6 Att lagstifta mot rökning i 

serveringsmiljöer är dock inte något som gäller endast i Sverige – istället handlar 

det om en allmän internationell utvecklingsriktning. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Efter riksdagens beslut om ändring i tobakslagen (1993:581) är det förbjudet att 

röka på samtliga restauranger, krogar och kaféer, utom när servering sker 

utomhus. Staten vill genom rökförbudet styra samhällsutvecklingen i önskad 

                                                 
4 Proposition 2003/04:65, s 13 
5 Internet 2 
6 Vedung, E. Utvärdering i politik och förvaltning, s 87 
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riktning. Implementering av lag om rökförbud leder till samhälleliga förändringar. 

Medborgarna tvingas gå från ett invant tillstånd, till en situation som är ny och 

förväntansfull, men som också är förknippad med viss skepsis och osäkerhet. 

Fram till de närmaste veckorna innan rökförbudet trädde i kraft var debatten om 

förbudet sparsam i massmedia. Debatten om en statlig reglering bör, enligt mig, 

offentliggöras aktivt eftersom implementeringen av ett politiskt beslut fordrar 

medborgarnas förtroende för den förda politiken samt att folket känner delaktighet 

i den demokratiska processen.  

   Representativ demokrati förutsätter att folkvalda representanter fattar de 

grundläggande politiska besluten och att förvaltningen respekterar samt följer 

dem. Grundtanken är att offentliga beslut skall spegla ”folkviljan”, dvs. folkets 

samlade åsikter och värderingar.7 Detta utesluter dock inte att enskilda beslut kan 

få en mindre lyckad utgång än väntat. Implementeringsproblemet handlar om att 

politiska beslut inte genomförs i enlighet med beslutsfattarnas intentioner.8  

   Begreppet politik är ett omstritt begrepp med många definitioner. Politik handlar 

i hög grad om offentlig maktutövning, om den process som bestämmer hur 

makten skall utövas samt om folkets förtroende. Det tycks finnas en ”politisk 

idealbild” i samhället om att politik handlar om att vilja och att implementering är 

ett plikttroget förverkligande av den viljan.9 Föreställningen är en förenkling av 

verkligheten, men eftersom det politiska livet utgörs av maktkamper bör 

beslutsfattarna ändå på ett förtroendegivande sätt försöka överrensstämma med 

idealbilden så att den förda politiken har chans att överleva på sikt.  

   Att politiska beslut genomförs i enlighet med beslutsfattarnas intentioner 

föregås av en lyckad implementering som är beroende av vilka faktorer och 

förhållanden som påverkar implementeringsprocessen. Hittills har det praktiska 

genomförandet av förbudet fungerat okomplicerat. Dock finns insikten att 

komplexa reformer ofta tar lång tid att implementera, ett tidsperspektiv på fem till 

tio år brukar nämnas.10    

 

 

 
                                                 
7 Østerud, Ø. Statsvetenskap: introduktion i politisk analys, s 172 
8 Rothstein. B. Politik som organisation, s 19 
9 Ibid., s 46 
10 Rothstein. B. Politik som organisation, s 41 

 3

http://sv.wikipedia.org/wiki/Makt


1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka förutsättningarna för en lyckad 

implementering av lagen om rökförbud. Med lyckad implementering menas 

härmed att det politiska beslutet genomförs i enlighet med beslutsfattarnas 

intentioner.  

   Den frågeställning jag ämnar få besvarad är: Vilka faktorer och förhållanden 

bidrar till att skapa goda förutsättningar för en lyckad implementering? 

 

1.4 Disposition och avgränsningar  
Uppsatsens inledande kapitel behandlar bakgrunden till val av arbete. I kapitel 2 

tar jag upp metod och material.  Kapitel 3 är ett teoretiskt kapitel som behandlar 

olika perspektiv på implementering. I det fjärde kapitlet tar upp de villkor som bör 

vara uppfyllda för att implementeringen ska överensstämma med beslutsfattarnas 

intentioner. I kapitel 5 ges en sammanfattande redogörelse av innehållet i 

regeringens proposition (2003/04:65) Rökfria serveringsmiljöer och Statens 

folkhälsoinstituts rapport förutsättningarna för rökfria serveringsmiljöer. Kapitlet 

avslutas med en redovisning av huvudsakliga ändringarna i Tobakslagen 

(1993:581). I nästkommande kapitel presenteras internationella och nationella 

erfarenheter av rökförbudet samt resultatet av den semistrukturerade intervju jag 

gjort. I det sjunde kapitlet analyseras det empiriska materialet mot bakgrunden av 

det teoretiska underlaget. Slutsats redovisas i slutet av kapitlet. Mina subjektiva 

reflektioner utifrån resultatet av studien tas upp i slutdiskussionen.  

   Av de elva målområden som folkhälsopolitiken utgår från har jag valt att endast 

studera målet inom tobaksområdet. Min uppfattning är att huvudsyftet med lagen 

om rökförbud är värnandet om folkhälsan. Av den anledningen har jag inte för 

avsikt att detaljstudera tobakslagen. Lagtolkning inte är syftet med 

undersökningen. Jag inriktar mig på nutida data, då historiskt tillbakablick inte 

skulle tillföra uppsatsens syfte någonting. Undersökningen koncentreras till de 

faktorer och förhållanden som rör relationen mellan beslutsfattare och tillämpare.   

   Genom de elva folkhälsomålen som regeringen fastslagit är målet inom 

tobaksområdet att minska tobaksbruket hos befolkningen. Lagen om rökförbud är 
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ett etappmål för att minska bruket av tobak.11 Eftersom rökförbudet är ett 

regeringsbeslut har jag koncentrerat mig till offentligt material från exempelvis 

Statens folkhälsoinstitut, vilka är en statlig myndighet som ansvarar för tillsyn, 

uppföljning och utvärdering av insatser inom folkhälsoområdet. Institutets 

verksamhet har vetenskaplig förankring och bedrivs i nära samarbete med andra 

statliga myndigheter, kommuner, landsting och organisationer.  

   Med grund i ovan angivna resonemang, och med anledning av den lågmälda 

debatten innan ikraftträdandet av rökförbudet, har jag inte särskilt studerat 

enskilda externa aktörers delaktighet i implementeringen av lagen om rökförbud 

(exempelvis företag inom snus och tobaksprodukter, såsom Swedish Match 12).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Internet 16  
12 Internet 17  
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2. METOD OCH MATERIAL  
I detta kapitel redovisas hur jag gått tillväga när jag sökte svar på mitt 

problemområde. Vidare tar jag upp den litteratur och andra källor jag arbetat 

med.  

 

2.1  Folkhälsoperspektiv 
Sett till medellivslängd och dödlighet så har folkhälsan förbättrats de senaste 

årtiondena.13 För att nå det övergripande folkhälsomålet – att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen – fordras 

kunskap om hur god hälsa främjas genom organiserade och systematiska insatser 

samt samarbete på många plan; det finns en nära förbindelse mellan demokrati, 

delaktighet, jämlikhet och social trygghet å den ena sidan och en bra folkhälsa å 

den andra. Förebyggande insatser gör det möjligt att åstadkomma framtida 

hälsoförbättringar.14 Det övergripande syftet med lagen om rökförbud är 

förbättrad folkhälsa, varpå det är positivt att en ökad uppmärksamhet tycks ha 

givits åt sambanden mellan olika dimensioner av samhällsutvecklingen. Även om 

rökförbudet är en reglering i lag tycks den statliga styrningen rikta in sig på 

målstyrning istället för en detaljerad styrning.  

   Rökförbudet är ett omvälvande beslut då det gör ingrepp i människors vardag.  

Inför ikraftträdandet av förbudet var den offentliga debatten om förbudet tämligen 

lågmäld. En stillsam debatt, utan att omgivningen motsätter sig det politiska 

beslutet, kan tyda på att beslutet och beslutsfattarnas styrning har god förankring 

hos medborgarna. Med andra ord: omgivningen godtar det politiska beslutet.15  

   

2.2 Beskrivande data 
Både en kvantitativ och en kvalitativ forskningsmetod har sina för- och nackdelar. 

Stommen i den kvantitativa metoden utgörs av ”hårddata” som uttrycks i siffror. 

Hårddata sammanfattar och ger en överblick samt ger svar på ”hur många” vid en 

                                                 
13 Internet 15 
14 Ibid.  
15 Rothstein. B. Politik som organisation, s 39 
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viss tidpunkt. Hårddata kan också beskriva kvaliteten hos det man undersöker, så 

att man kan se förändring över tid. Nackdelen med den kvantitativa 

forskningsmetoden är att den inte ger kunskap om detaljer som kan förklara 

”varför” något lyckas eller misslyckas eller hur det vardagliga arbetet ser ut.16  

   Den kvalitativa metodens styrka ligger i att informationen är beskrivande och 

lämnar utrymme för egna tolkningar. Kvalitativ data, ”mjukdata”, ger svar på 

varför verkligheten ser ut som den gör genom att koppla samman teorier och 

fenomen för att ge överblick och förståelse. Svagheten med mjukdata är att svaren 

inte alltid är precisa eftersom de beskrivs i ord.17 Den bäst lämpade strategin för 

att uppfylla syftet att studera teoretiska kriterier och sedan stämma av dem mot 

det empiriska materialet. Vid sorterandet av information har jag valt ut data som 

på bästa sätt kan tänkas uppfylla syftet samt besvara frågeställningen. Jag har låtit 

den kvalitativa metoden kompletteras av den kvantitativa.    

   Mitt empiriska underlag stöds bland annat av undersöknings- och 

intervjumaterial som jag tillhandahållit via Folkhälsoinstitutet och Tobaksfaktas 

temasajt. Jag har valt att göra en semistrukturerad intervju med en representativt 

utvald krögare. Syftet med en kompletterande intervju är att få en djupare 

verklighetsuppfattning. Vid val av intervjuperson ansåg jag att en restaurangchef 

är en lämplig person att intervjua då denne är delaktig i implementeringen av 

förbudet och har god överblick över verksamheten. Intervjun ägde rum i juli 2005 

på det serveringsställe som krögaren disponerar över. Den intervjuade 

representerar endast sig själv, men är noga utvald för att representera den 

genomsnittliga krögaren; respondenten har många års erfarenhet inom 

restaurangbranschen och bedriver både restaurang- och klubbverksamhet, där 

rökning sedan tidigare har varit tillåten. Restaurangen är dessutom centralt beläget 

samt har uteservering.  

   För att få så utförliga svar, utan att för den delen styra dem, är frågorna 

semistrukturerade samt utformade med de teoretiska implementeringsvillkoren i 

åtanke. Fördelen med en öga-mot-öga intervju är den personliga kontakten som 

fås med respondenten, vilket gör det möjligt att kunna läsa av kroppsspråk och 

därmed få god referens till svaren, vilket hade varit svårt vid en telefonintervju.  

 

                                                 
16 Svenning. C. Metodboken, s 67 
17 Ibid., s 69 
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2.3 Materialinsamling 
Det teoretiska underlaget är baserat på implementeringslitteratur. Huvudmaterialet 

är hämtat från Rothstein (2001), Vedung (1991) och Premfors (1989). Varje 

forskare och författare gör ett subjektivt urval av värdefulla instrument som anses 

ha inverkan på implementeringen. Jag är medveten om att det finns en risk att 

författarens egna subjektiva tolkning av omvärlden kan ha färgat litteraturen i 

endera riktningen, vilket indirekt kan påverka resultatet. Min uppfattning är dock 

att författarna försöker ge en objektiv och saklig bild av vilka faktorer och 

förhållanden som kan inverka på implementeringsprocessen.  

   Statens folkhälsoinstitut (FHI) är en statlig myndighet som har till huvuduppgift 

att förbättra folkhälsan. FHI ansvarar för uppföljning och utvärdering av insatser 

inom folkhälsoområdet samt utövar tillsyn inom alkohol-, narkotika- och 

tobaksområdena. Institutet är ett kunskapscentrum för metoder och strategier inom 

området. FHI:s verksamhet har vetenskaplig förankring och bedrivs i nära 

samarbete med andra statliga myndigheter, kommuner, landsting och 

organisationer. Institutet sprider kunskaper och erfarenheter genom webbplatsen, 

rapporter och tidskrifter. Institutet anordnar och medverkar dessutom i 

konferenser, seminarier och utbildningar.18 Den vetenskapliga förankringen och 

det nära samarbetet med andra statliga myndigheter, kommuner, landsting samt 

organisationer gör att materialet från FHI har hög tillförlitlighet.  

   Informationen från Tobaksfaktas temasajt är utförligt och sakligt. Informationen 

är framtagen i samarbete med bl.a. Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och Läkare 

mot tobak.19 Dessa organ forskar och arbetar intensivt med hälsofrågor. Det 

intensiva forskningsarbetet gör att informationen uppdateras ideligen, vilket ger 

hög tillförlitlighet i materialet. Risken finns dock att dessa källor är delvis 

partiska, pga. värnandet om folkhälsa. Detta kan innebära att de väljer att utreda 

och rapportera övervägande om de positiva effekterna av rökförbudet och sållar 

bort ”mindre” intressant fakta, för att sporra till en positiv rökfri atmosfär.  

   Vidare har jag använt mig av regeringens proposition Rökfria serveringsmiljöer 

(2003/04:65) (med tillhörande lagtext från Tobakslagen och annan gränsande 

lagtext). I propositionen lämnar regeringen förslag till ändringar i Tobakslagen 

(1993:581), som innebär att det införs rökförbud på andra serveringsställen. 
                                                 
18 Internet 14 
19 Internet 1 
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Materialet från regeringen är partipolitiskt färgat av de mål och riktlinjer 

regeringen anser viktiga för samhällsutvecklingen. Materialet bygger på den 

grundliga utredningen Förutsättningar för rökfria serveringsmiljöer (2003:05),  

som är gjord av Statens folkhälsoinstitut. Det bör dock nämnas att politiskt högt 

satta mål ofta tenderar att vara aningen vaga och oprecisa i sina formuleringar, 

vilket gör att det finns många tolkningsmöjligheter. Utredningen från FHI tycks 

ändock vara objektiv då den är baserad på data som har hämtats från olika länders 

fackdepartement och centrala myndigheter samt från nationella och internationella 

etablerade vetenskapliga tidskrifter.20 FHI har gjort intervjuer med olika svenska 

intressenter och utländska myndighetsföreträdare, Hotell- och Restaurang Facket, 

Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, Sveriges Bageriförbund, 

Rikspolisstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Svenska Kommunförbundet. Resultatet 

fångar in många aktörers tankar och åsikter, vilket ger en vidsträckt och opartisk 

bild.  

   Jag är medveten om att implementering av ett politiskt beslut är en process som 

i vissa fall är tidskrävande. Intressant data kan tillkomma under kommande 

månader, vilket kan förändra situationen. Då syftet är att studera de 

förutsättningar samt faktorer och förhållanden som kan bidra till en lyckad 

implementering tror jag att mitt val av metod och material på ett bra sätt kan ge ett 

resultat med hög tillförlitlighet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Förutsättning för rökfria serveringsmiljöer, s 4 

 9



 

3. HUR STUDERA IMPLEMENTERING? 
Olika förklaringsmodeller och forskningsperspektiv kan söka visa på olika 

faktorer som påverkar den offentliga politikens utfall. Observeras bör att alla 

förklaringar är beroende av omständigheterna.21 Då politik i hög grad handlar 

om offentlig maktutövning inleds kapitlet med en presentation av statens 

styrmedel. 
 

3.1 Den offentliga makten och styrmedel  
Staten kan använda sig av olika instrument för att styra samhällsutvecklingen i 

endera riktningen. Evert Vedung, professor i statsvetenskap, har i stor 

utsträckning arbetat med utvärdering av statliga styrmedel. Regleringar är 

bestämmelser som införts av politiska eller administrativa organ. Eftersom en 

reglering ofta återföljs av hot om negativa sanktioner, t.ex. böter, fängelse eller 

annan bestraffning, ”tvingas” medborgarna leva i enlighet med regeln. Detta 

innebär att staten har legitim rätt att utöva tvång och våld. Det finns även 

regleringar som inte är belagda med negativa sanktioner, t.ex. att gå mot röd 

gubbe vid gatukorsningar innebär inte att man blir utsatt för bestraffning. 

Regleringar är föreskrifter som talar om hur vi bör uppföra oss. Ekonomiska och 

informativa styrmedel är, till skillnad från regleringar, inte tvingande. Det är ett 

fritt val att följa angivna rekommendationer eller strunta i dem.22

   I den demokratiska staten spelar myndigheters auktoritet en central roll i 

politiken. Legitimitet är en viktig del för själva auktoritetsutövandet och handlar 

om en rättmätig maktutövning - med utgångspunkt i en princip – som accepteras 

av både den styrande och de styrda.23 Max Weber, en av samhällsvetenskapens 

historiska förgrundsgestalter, menade att medborgarna måste rättfärdiga, 

legitimera, maktutövningen för att auktoriteten ska upprätthålla respekten för sin 

styranderätt.24 Statsvetarprofessorn Bo Rothstein framhåller att den generella 

uppfattningen om den samtida demokratiska staten är att de politiska besluten 

legitimeras om de tillkommit i demokratisk ordning. Rothstein menar dock att 

                                                 
21 Vedung. E. Utvärdering i politik och förvaltning, s 164 
22 Ibid., s 88 
23 Østerud. Ø. Statsvetenskap: introduktion i politisk analys, s 35  
24 Rothstein. B. Politik som organisation, 1997, s 47  
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detta inte alltid håller för att skapa legitimitet för den specifika åtgärden.25 En 

förklaringsorsak till detta, enligt mig, kan vara att man inom svensk politik inom 

bl.a. folkhälsoområdet allt mer tycks använda sig av övergripande mål.  

   För att ordna framställningen av implementeringsproblemet utgår jag ifrån den 

klassiska styrningsmodellen, vilken i korthet innebär att man i det politiska livet 

kan åtskilja två roller; beslutsfattarrollen och verkställarrollen. Samma aktör kan 

antingen ses som beslutsfattare eller verkställare. Det centrala i modellen är att 

relationen mellan de två rollerna framställs i termer av styrning och kontroll. 

Beslutsfattarens styrning kan vara direkt eller indirekt och syftar till att påverka 

verkställandet av det politiska beslutet.26 Direkt styrning innebär att verkställaren 

får direkta direktiv som skall fullföljas, medan indirekt styrning inte ger precisa 

instruktioner för hur förfaringssättet skall ske. Hur de politiska besluten 

genomförs kontrolleras i efterhand genom att beslutsfattaren får information om 

hur tillämparen följt styrningen.27

 

3.2 Perspektiv på implementering 
Det finns olika sätt att se på relationerna mellan beslutsfattare och tillämpare. Jag 

redogör nedan för tre åtskiljbara synsätt på implementering: det traditionella 

perspektivet, teorin om närbyråkrater samt nätverksperspektivet.  

   Enligt det traditionella perspektivet är det beslutsfattaren som är den styrande 

aktören och tillämparen är den som förväntas fullfölja styrningen. Beslutsfattaren 

kan ändra styrningen om inte den inte tycks fungera som tänkt, s.k. återstyrning, 

varvid tillämparens handlingssätt förväntas anpassas i enlighet med 

beslutsfattarens intentioner. Enligt det traditionella perspektivet bör styrningens 

reliabilitet vara hög, vilket avser i vilken utsträckning som tillämparen handlar i 

enlighet med beslutsfattarens styrning. Grunden för detta synsätt är rationalistisk. 

Förvaltningen kan liknas vid ett instrument för beslutsfattarna, vars syfte med 

styrningen av förvaltningen är att beslutande åtgärder skall genomföras.28  

   Det andra synsättet, teorin om närbyråkrater, är en kontrast till det traditionella 

perspektivet. Detta synsätt lanserades av den amerikanske statsvetaren Michael 

                                                 
25 Rothstein. B. Politik som organisation, s 66 
26 Ibid., s 20 
27 Ibid., s 20  
28 Ibid., s 21 
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Lipsky och handlar om de aktörer som mer eller mindre professionellt och via 

direktkontakt arbetar med människor.29 Exempel på närbyråkrater (street-level-

bureaucrats), enligt Lipsky, är människor som arbetar inom skola, socialarbetare, 

polisbefäl och andra yrken som syftar till upprätthållandet av lag och ordning, 

sjukvårdspersonal samt ett stort antal andra offentliganställda människor som 

genom sina yrken ger medborgarna tillträde till statliga program där service och 

tjänster tillhandahålls inom ramen för verksamheten. Människor som arbetar inom 

dessa yrken tenderar ofta till att ha mycket gemensamt eftersom deras 

yrkesmässiga erfarenhet, analytiskt sett, är likartade.30 Det centrala i teorin är att 

närbyråkraterna har stor handlingsfrihet och handlingsförmåga i den dagliga 

verksamheten, det är de – och inte politikerna – som utformar politiken inom sitt 

område. Politiken utformas inte av lagstiftande församlingar, utan i mötet mellan 

professionella tjänstemän och servicekonsumenterna.31 Lipsky menar att de beslut 

som tas av närbyråkraterna, rutinerna som etableras, samt organiseringen för 

framtida osäkerheter och påtryckningar inom arbetet, i realiteten övergår till att bli 

offentligt gällande policys.32 Politiska beslutsfattare har svårt att styra 

närbyråkratier eftersom de arbetar i direktkontakt med människor och tar 

individuell hänsyn beroende på förutsättningar och behov. Politiker saknar många 

gånger den professionella kompetens som kräver ständiga individuella 

hänsynstagande och prioriteringar. Det är legitimt att den som besitter 

professionell sakkunskap också ska svara för innehållet i det löpande arbetet. 

Handlingsfriheten kan ses som ett problem då politiker har för avsikt att reformera 

något, men det kan också ses som en betydelsefull tillgång. Närbyråkraterna 

bestämmer innehållet till stor del, men politikerna styr indirekt förutsättningarna 

för verksamheten genom organisatoriska beslut och resursfördelning.33 Detta 

innebär dock inte att ledarna för den specifika verksamheten saknar kontroll över 

arbetet. Genom formella bestämmelser, rekommendationer för arbetsförbättring 

och omplaceringar, fördelning av arbetsuppgifter samt genom att formellt fördröja 

enskilda arbetsinsatser (genom att exempelvis bevilja en dag ledigt, påskynda 

andra pågående arbetsinsatser samt göra ett yrke mer eller mindre attraktivt) kan 

                                                 
29 Rothstein. B. Politik som organisation, s 21 
30 Lipsky M. Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, s 3 
31 Rothstein. B. Politik som organisation, s 22 
32 Lipsky M. Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, s xii 
33 Rothstein. B. Politik som organisation, s 22 
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ledarna indirekt styra förutsättningarna för verksamheten.34 Ett väsentligt inslag i 

teorin om närbyråkrater är att de för politikens utformning viktigaste besluten tas 

på organisationens lägsta nivå. I det traditionella perspektivet så tas istället de 

viktiga besluten i organisationens topp, av de politiska beslutsfattarna.35  

   En blandning av dessa perspektiv är teorin om nätverk. Detta synsätt innebär att 

politiken implementeras genom ett samspel av olika aktörer, vilka kan vara 

statliga, kommunala eller privata, men också politiker, tjänstemän eller företrädare 

för organisationer.36 Aktörerna är delaktiga i implementeringsprocessen antingen 

pga. sin position i en organisation eller för att aktören företräder ett visst intresse. 

Olika intressen bidrar till förhandlingsprocesser fyllt av konfliktlösning och 

samförstånd, och det är förhandlingarna som avgör fördelning av auktoritet och 

ansvar mellan aktörerna. Politikerna kan endast styra närverken genom att 

fastställa en formell organisation. Genom att föreskriva regler om hur beslut skall 

tas samt att utse arbetsgrupper tvingas nätverksaktörerna agera inom förbestämda 

ramar. Nätverken är ett effektivt sätt att ta tillvara på många olika intressen, men 

de är svåra att styra. Det är därmed svårt att avgöra om nätverken underlättar eller 

försvårar implementeringen av politiska beslut.37

 

3.3 Implementering: Top-Down och Bottom-Up  
Ur vetenskapligt perspektiv finns två utmärkande sätt att studera implementering: 

Top-down – uppifrån och ned – respektive Bottom-up – nedifrån och upp. 

Uppifrånperspektivet representerar det auktoritativa politiska beslutet som har 

tagits i organisationens topp och där en styrningskedja sedan kan urskiljas, där 

varje led i kedjan är en styrning av de följande leden, en styrning där reliabiliteten 

är begränsad.38 Utgångspunkten i uppifrånperspektivet är den formella hierarkin. 

Detta innebär dock inte att betydelsen för olika nätverk eller närbyråkrater 

utesluts. Utgångspunkten för det andra perspektivet: Nedifrånperspektivet, har 

grund i den situation där det offentligas tjänster överlämnas till brukaren. 

Implementerarna kan vara närbyråkrater men de kan även bestå av olika 

                                                 
34 Lipsky M. Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, s.24 
35 Rothstein. B. Politik som organisation, s 23
36 Ibid., s 23 
37 Ibid., s 24
38 Ibid., s 25 
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nätverk.39 Den största skillnaden mellan perspektiven är deras syn på lagar som 

styrinstrument. Lagen är utgångspunkt i uppifrånperspektivet och 

forskningsproblematiken handlar om att beskriva och förklara hur lagen 

implementeras. I nedifrånperspektivet är det däremot en empirisk fråga om lagen 

har någon styrande effekt. Ett annat sätt att beskriva skillnaden mellan 

perspektiven är att uppifrånperspektivet handlar om vilka intentioner 

beslutsfattarna har, medan nedifrånperspektivet är en fråga om tillämparens sätt 

att handla.40

   Rune Premfors, professor i statsvetenskap, framhåller att de två olika 

perspektiven inte bör betraktas endast som teoretiska synsätt. Diskussionen om 

uppifrån-och-ned-perspektiv respektive nedifrån-och-upp-perspektiv handlar 

enligt Premfors om tre särskiljbara ting: Hur genomförandefasen beskrivs (förstås 

processen bästa genom att utgångspunkt är det formella beslutet eller bestäms 

politikens innehåll snarare av förhållanden i implementeringskedjans sista 

länkar?). Vidare har debatten bland forskarna handlat om vilka metoder som bör 

användas för att studera genomförandet.41 De olika synsätten representerar olika 

strategierna för hur implementeringsforskning bör bedrivas metodmässigt, där det 

ena perspektivet tar sin utgångspunkt i det auktoritativa beslutet, medan det andra 

uppmanar forskaren till att granska den faktiska verksamheten.42 Premfors menar 

även att implementationsforskare har ägnat sig åt rekommendationer om hur 

beslut skall genomföras på bästa sätt.  

   Oavsett vilket perspektiv som föredras anser flera forskare, bland annat Paul 

Sabatier som är en av de mest kända förespråkarna för uppifrånperspektivet, att 

eftersom båda perspektiven är styrningsperspektiv är en syntes av de båda att 

föredra. Ledande förespråkare för nedifrånperspektivet, Benny Hjern, betonar att 

den metod som används bör vara induktiv. Detta innebär att forskaren praktiskt 

kartlägger verkligheten om vilka aktörerna är och hur de ser på policyproblemet.43 

Premfors menar att oavsett val av metod - induktiv, deduktiv44 eller en blandning 

                                                 
39 Ibid., s 25
40 Rothstein. B. Politik som organisation, s 25
41 Premfors. R. Policyanalys, s 123 
42 Rothstein. B. Politik som organisation, s 25
43 Premfors. R. Policyanalys, s 125 
44 Deduktiv forskningsmetod innebär att härleda konsekvenserna ur våra föreställningar om 
verkligheten (hypotesprövning). Därefter prövas konsekvenserna mot erfarenheten. 
Samhällsvetenskapernas förutsättningar, s 29 
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av dem båda så tordes metoderna ses som komplement till varandra. Det är inte 

endast val av metod som avgör tillförlitlighet i forskningens resultat.45  

   Flertalet implementeringsstudier har behandlat komplexa politiska program, 

policies med ambition att förändra samhällsutvecklingen, med många aktörer – 

och skiftande intressen. En nackdel när man studerar politiska program kan vara 

att det inte finns en godtagbar metod att klassificera policies, eftersom policies 

inte är generellt giltiga. Av den anledningen kan det vara svårt att få ett generellt 

giltigt resultat i forskningen.46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Premfors. R. Policyanalys, s 125  
46 Rothstein. B. Politik som organisation, s 26 

 15



 

4. ATT TYDLIGGÖRA 

IMPLEMENTERINGSPROBLEM 
I detta kapitel presenteras de förutsättningar, kriterier, som bör vara uppfyllda 

för att man ska kunna förvänta sig att implementeringen överensstämmer med 

beslutsfattarnas intentioner.  

 

4.1 Kriterier för lyckad implementering? 
För att på ett mer strukturerat sätt angripa implementeringsproblemet skall jag här 

redogöra för olika faktorer som, enligt Bo Rothstein, kan tänkas påverka 

implementeringsprocessen, oavsett vilket utfall som är avsett.47 De villkor i 

implementeringsprocessen som kan förklara utfallet av den offentliga politiken 

har karaktären av goda råd till beslutsfattarna och kan sammanställas följande:  

 

1. Den direkta styrningen skall vara entydig. Med andra ord: 

beslutsfattarnas intentioner skall ej kunna missförstås av den 

som den som implementerar beslutet.48 

 

2. Den indirekta styrningen skall vara lämpligt utformad. 

Struktureringen för hur implementeringen skall ske bör inte vara 

alltför invecklad. Ansvarsfördelningen skall vara tydligt angiven. 

Viktigt är även att de som implementerar beslutet har den tid och 

de resurser som implementeringen kräver till sitt förfogande.49 

 

3. Implementeraren bör godta och gilla beslutet. Det är viktigt att 

motivationen till att genomföra beslutet i enlighet med 

intentionerna finns hos implementeraren.50 

 

 

                                                 
47 Rothstein. B. Politik som organisation, s 29
48 Ibid., 29 
49 Ibid., 29 
50 Ibid., 29 
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4. Implementeringen bör kontrolleras. För att implementeringen 

skall genomföras i enlighet med intentionerna bör beslutsfattaren 

får information om hur styrningen följts.51  

 

5. Externa aktörer bör inte försvåra. Aktörer kan ha intresse av att 

påverka implementeringen i annan riktning än vad 

beslutsfattarna avsett, t.ex. andra myndigheter, fackliga 

organisationer, lokala intressegrupper och privatpersoner.52  

 

4.2  Förklaring av implementeringsproblem 
Det kan tyckas självklart ur rationalistiskt perspektiv att politiska målsättningar 

skall vara exakta och att mål inte skall komma i konflikt med varandra. Det är 

dock inte ovanligt att politiska beslut är vagt formulerade, vilket gör att de är lätta 

att instämma i men inte lika lätta att precisera. Vidare är det också så att målen 

inom ett politikerområde kan vara motstridiga eller innebära konflikter. Idén med 

s.k. ramlagar ger abstrakta övergripande mål, som är tänkt att brytas ned i mer 

konkreta bestämmelser – vilket i praktiken kan vara problematisk. Kritiken om 

vaghet uppfyller dock flera viktiga funktioner.53  
 

Ett skäl till att målen inte alltid kan vara precisa är att det ibland finns konflikter inbyggda i 

dem. Det är inte alltid möjligt att vid fastställandet av målen entydigt ta ställning för en av 

flera motstridiga uppfattningar. Det beror bl.a. på att beslut…fattas under stor politisk 

enighet. Denna enighet är självfallet av stor betydelse bl.a. för att målen skall kunna ligga 

fast under en längre tidsperiod…detta kan leda till att det blir svårt att formulera målen 

entydigt. 54

 

Vad som ovan angivits reflekterar att vaghet inte behöver innebära bristande 

förmåga hos politiker. Istället kan vagheten ses som ett resultat av en 

förhandlingsprocess, där parterna fått kompromissa för att gemensamt nå fram till 

en överenskommelse. Ett problem kan dock vara att oklara målsättningar ger flera 

olika tolkningsmöjligheter, vilken kan försvåra implementeringen. Å andra sidan 

kan allt för preciserade mål göra politiken rigid, vilket kan tänkas utgöra hinder 
                                                 
51 Rothstein. B. Politik som organisation, s 29
52 Ibid., s 29
53 Ibid., s 31
54 Ibid., s 31
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för smidiga problemlösningar. Ur tillämparens perspektiv är det positivt då vaghet 

i styrningen ger större handlingsfrihet. Är målen allt för preciserade kan 

styrningen fort blir förlegad, när nya tekniker och tillvägagångssätt etableras. 55  

   Politiska beslutet har ofta symboliska aspekter, som syftar till att övertyga och 

forma människors föreställningar om verkligheten.56 Att högt uppsatta mål inte 

alltid uppnås fullt ut bör inte alltid betraktas som brister i implementeringen. 

Istället bör målsättningarna ses som riktmärken, ambitioner, där tillämparen 

strävar efter att uppnå målen.57  

   Ovillighet att genomföra ett politiskt beslut måste inte nödvändigtvis ses som 

sabotage eller motsträvighet. När det gäller ett auktoritativt beslut om rökförbud 

kan tillämparen på hederliga grunder anse beslutet vara olämpligt. I kraft av sin 

professionella kompetens kan, t.ex. krögare motsätta sig beslutet om hur bl.a. 

restaurang- och kroglivet bör fortskrida. Ett politiskt beslut kan också motsättas 

genom hänvisning till demokratiska ideal, med andra ord: medborgarnas 

önskemål, behov, förutsättningar och värderingar bör ligga till grund när centralt 

fattade beslut skall genomföras.58 Om den direkta styrningen är vag och om 

kontrollmöjligheterna är begränsade, desto viktigare är det att tillämparen gillar 

politiken och är motiverad att genomföra den. Relationen mellan de politiska 

beslutsfattarna och de professionella organisationerna är viktig, eftersom 

organisationerna har en central roll i reformarbetet, då de företräder sina 

medlemmar. En reform har större chans att bli slagkraftig om den har de 

professionella organisationernas stöd, och tvärtom.59

   Omgivningen kan på olika sätt motarbeta och försvåra implementeringen, 

exempelvis pga. att det politiska beslutet ogillas. Det är därför viktigt att politiken 

framställs på ett sånt sätt att goda möjligheter skapas för att omgivningen skall 

acceptera beslutet. När det gäller komplexa politiska reformer och beslut, där 

många aktörer och intressen interagerar, så är den generella iakttagelsen att 

besluten kan ta lång tid att implementera – först efter fem till tio år är det möjligt 

att bedöma vilket genomslag en reform har fått i praktiken.60   

 
                                                 
55 Rothstein. B. Politik som organisation, s 32
56 Ibid., s 33 
57 Ibid., s 36
58 Ibid., s 37
59 Ibid., s 39
60 Ibid., s 41
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5. HUR HAR LAGEN ÄNDRATS?  
I detta kapitel redovisas fakta från Folkhälsoinstitutets utredning Förutsättningar 

för rökfria serveringsmiljöer (2003:05) och de ändringar som gjorts i tobakslagen 

(1993:581). 

 

5.1. Förutsättningar för rökfria serveringsmiljöer 
I propositionen Vissa tobaksfrågor redovisade regeringen ett mål om i princip 

rökfria serveringar den 1 januari 2004. Statens folkhälsoinstitut (FHI) fick i 

uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att genomföra rökfria 

serveringsmiljöer. Utredningen Förutsättningar för rökfria serveringsmiljöer 

(2003:05) baseras på data från olika länders fackdepartement och centrala 

myndigheter, information från etablerade vetenskapliga tidskrifter samt intervjuer 

med svenska intressenter och utländska myndighetsföreträdare. Utredningen är 

gjord i samråd med Hotell- och Restaurangfacket (HRF), Sveriges Hotell- och 

Restaurangföretagare (SHR), Sveriges Bageriförbund (SBK), Rikspolisstyrelsen, 

Arbetsmiljöverket och Svenska Kommunförbundet.61      

   Enligt FHI:s bedömning fordrades det lagstiftning för att åstadkomma rökfria 

serveringar under de närmaste åren. Det främsta skälet till att införa rökfritt var att 

förbättra de anställdas hälsa. Rapporten visade att ett rökförbud innebär positiva 

effekter för hälsan och därmed också en samhällsekonomisk vinstpotential. Det 

mest framträdande i rapporten var bl.a. att det är tekniskt omöjligt att rena luften i 

den grad att den blir rökfri med hjälp av ventilationsanordningar och att det finns 

en övergripande tobaks- och hälsopolitisk aspekt på frågan om rökfria 

serveringsmiljöer, där de direkta hälsovinsterna – för både gäster och personal – 

skulle bli betydande. Vidare skulle rökfria serveringar också sända ut en tydlig 

signal till omgivningen genom att klargöra riskerna med att röka och att utsättas 

för passiv rökning.62 Utredningen visar att många blir besvärade av rök och att 

flertalet av svenskarna vill ha rökfria avdelningar på serveringsställen. Enligt en 

undersökning som Sveriges Hotell och Restaurangbransch låtit Demoskop göra 

bland 600 restauranger framgick det att 43 procent anser att förslaget om totalt 

                                                 
61 Förutsättningar för rökfria serveringsmiljöer, s 9 
62 Ibid., s 8  
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rökförbud på restaurangerna är bra, 55 procent tror inte att ett förbud skulle 

inverka negativt på omsättningen, medan 43 procent tror att det skulle det. Av de 

anställda inom restaurangbranschen är ungefär hälften av dem oroliga för att den 

passiva rökningen på jobbet är skadligt för hälsan. Drygt 50 procent av de 

anställda som vistas i rökig miljö upplever att de är besvärade.63 Detta visade att 

rökfria serveringsmiljöer skulle göra det lättare att rekrytera personal samtidigt 

som gästerna blir nöjdare. När det gäller företagets ekonomiska aspekter har 

resultaten inte visat sig förändrats nämnvärt vare sig uppåt eller nedåt. Svaren 

visar också att det inte är ekonomin som är det avgörandet för att införa rökfritt. 

      I de intervjuer som FHI har genomfört med representanter för berörda 

myndigheter (Arbetsmiljöverket, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen), Svenska 

kommunförbundet, HRF och SHR samt SBK, visade resultatet att riksdagsbeslutet 

från maj 2002 upplevdes som allmänt otydligt, t.ex. borde målen konkretiseras. 

Det ansågs också viktigt att i god tid sätta ett bestämt datum då förbudet skall 

träda i kraft och att förberedelserna och resurserna inför förbudet är ordentliga, i 

form av bl.a. preventions- och opinionsarbete. Den generella uppfattning var att 

det fordras en opinionsbildning, där information om internationella erfarenheter, 

bl.a. hälso- och ekonomiska effekter, redovisas. Det behövs en debatt om attityden 

till rökning respektive rökfritt på krogen. Facket understryker dessutom att 

informationen och insikten bland restaurangpersonalen är otillräcklig.64 När det 

gäller reglering kontra frivillighet är det många som är skeptiska till frivillighet, 

men de flesta förväntar sig, på sikt, ett rökförbud. Innan dess fordras en 

övergångsperiod så att branschen kan anpassa sig till förbudet. Den generella 

uppfattningen är att lagstiftning och attitydpåverkan bör bedrivas jämsides. Om en 

reglering accepteras ges en fungerande social kontroll. Många anser dock att 

tillsynsmyndighen inte fullföljer sina åtaganden. Tillsynsmyndigheten däremot, 

hävdar att tillsynen är mycket personalkrävande och att det är svårt att bedriva 

ordentlig tillsyn med nu gällande lagstiftning.  

   Samtliga intervjuade (representanter för berörda statliga myndigheter) är 

överrens om att utvecklingen går mot rökfria serveringsställen. En lag skulle skipa 

rättvisa och samma regler för alla samt visa att kunskapen om den passiva 

rökningens hälsoeffekter tas på allvar. När det gäller eventuella konsekvenser, vid 

                                                 
63 Förutsättningarna för rökfria serveringsmiljöer, 21-22 
64 Ibid., s 42 
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införandet av rökförbud, befaras vissa ordningsproblem. Polisen framhåller 

särskilt att i samband med att rökare skall ta sig utomhus och röka kan bråk, 

nedskräpning och andra ordningsproblem inträffa. Den allmänna uppfattningen 

bland de intervjuade representanterna är dock att de negativa konsekvenserna 

troligtvis är begränsade och av övergående karaktär samt att ett rökförbud innebär 

positiva hälsoeffekterna för samtliga anställda inom branschen.65  

 

5.2  Lagändringar 
Den 1 juni 2005 blev det rökfritt på alla svenska serveringar. Genom ändring i 

tobakslagen (1993:581) har riksdagen beslutat om att lydelsen i 2 § är som 

följande:  

 
 
 
Arbetsmiljöverket  
 
 

 
”Rökning är förbjuden 
… 
5. i restauranger och på andra serveringsställen, utom när servering sker utomhus. 

Paragrafen har ändrats så att en ny punkt, punkt 5, har införts. Det tidigare sista 

stycket i 2 §, där det angavs att restauranger och andra serveringsställen inte 

omfattades av paragrafens föreskrifter, har upphört. I och med ändringen i 

tobakslagen har regeringen också beslutat om en ändring i tobaksförordningen 

(2001:312). Ändringen, som är en ny paragraf (5 §), införs med föreskrifter om 

hur rökrummen skall utformas. 

 

 

 

 

 

 
”5 § Sådana rum som avses i 6 § andra stycket tobakslagen (1993:581) skall 

vara så utformade och ventilerade att rök inte sprids till övriga delar av serveringsstället.” 

 

Generellt kan man sägas att rökförbudet gäller alla serveringar inomhus dit gäster 

har tillträde. Detta innefattar alla utrymmen dit gäster har tillträde, exempelvis 

entréer, trappor, separata rum med dansgolv och toaletter. Vad som anses vara 

ute- respektive inneservering, får bedömas i det enskilda fallet. Det spelar ingen 

roll om tak eller väggar har en tillfällig karaktär, t.ex. inglasad veranda, öppnad 

glasvägg ut emot gatan sommartid eller tältduk. Rökförbud kan gälla i 

                                                 
65 Förutsättningarna för rökfria serveringsmiljöer, s 44 -45.  

 21



föreningslokaler till följd av andra bestämmelser i tobakslagen, t.ex. vad gällande 

en offentlig tillställning. Undantagsbestämmelser kan också förekomma då det 

gäller privata sammanhang, exempelvis ideella föreningar, som i sina egna lokaler 

ordnar en tillställning och där förtäring tillhandahålles till självkostnadspris. Då 

rör det sig inte om näringsverksamhet.  

   Rökförbudet omfattar inte de utrymmen som endast är avsedda för personalen. I 

8 § tobakslagen stadgas att arbetsgivaren är ansvarig för att en arbetstagare inte 

ofrivilligt utsätts för tobaksrök. Även närliggande lagstiftning i 

livsmedelslagstiftningen påverkar rökreglerna i restauranger. Enligt 

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om livsmedelslokaler är 

tobaksrökning, enligt 18 §, förbjuden i alla till livsmedelslokal hörande utrymmen 

utom serveringslokal och personalrum. Vart serveringspersonalen kan röka, är en 

fråga som får lösas, gemensamt av arbetsgivare och arbetstagare, med beaktande 

av dessa regler.66 Den direkta tillsynen över att rökförbudet har kommunen. 

Tillsynsmyndigheten skall i första hand ge information och rådgivning. De bör 

också göra inspektioner och granska att personalen har god kännedom om 

bestämmelserna. Om bestämmelserna inte upprätthålls på ett serveringsställe 

tordes tillsynsmyndigheten kunna besluta om straffpåföljder med stöd av 

alkohollagen, t.ex. återkallelse av serveringstillstånd eller böter.67 Länsstyrelsen 

har den regionala tillsynen, vilket innebär att länsstyrelsen ska följa 

tillsynsmyndighetens verksamhet och hjälpa kommunerna med information och 

råd samt främja samarbetet mellan olika samhällsorgan.68  

   Rökrummen skall utgöra en mindre del av ställets yta och vara placerade så att 

gäster inte måste passera genom dem för att nå andra delar av lokalen. Endast 

tillfälligtvis ska arbetstagare behöva befinna sig i rummen när rökning pågår.69 

Den som är ägare till eller den som disponerar över serveringsstället är ansvarig 

för att rökförbudet upprätthålls. Grundregeln är att den ansvarige, eller dennes 

ställföreträdare, får avvisa en person som trots upprepade tillsägelser fortsätter 

röka.70

 
                                                 
66 SLVFS 1996:6 
67 Alkohollagen 7 kap 19 § 4 p 
68 Tobakslagen 19 a § andra stycket 
69 Ibid. 6 § andra stycket 
70 Ibid. 7 § andra stycket 
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6. INTERNATIONELLA OCH 

NATIONELLA ERFARENHETER 
I detta kapitel presenteras nationella och internationella erfarenheter från 

rökförbud. 
 

 

6.1 Ej minskad lönsamhet   
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) behövs alla slags åtgärder för att lösa 

tobaksproblemet eftersom de blir mer effektiva när de samverkar. Det fordras en 

kombination av - information, opinionsbildning, kunskap, målgruppsanpassad 

avvänjning, rökfria miljöer, lagstiftning och en aktiv prispolitik. Om inte 

samhällsinsatserna mot tobak stöds av relevant lagstiftning förlorar de effektivitet 

och trovärdighet. Omvänt kan inte lagstiftning införas eller upprätthållas utan 

information som förbereder och stärker det allmänna stödet för insatserna.71

   1998 var Kalifornien den första delstaten i världen som införde rökförbud i 

serveringsmiljöer. Efter det har ytterligare sex stater i USA gjort det samma. I 

Kanada är det sju stater som har rökförbud på serveringar. 1999 förbjöd Sydafrika 

rökning på serveringar. Efter det följde även Nya Zeeland, Butan, Iran, Indien, 

Uganda och Thailand efter.72 Den 31 mars 2004 var Irland det första landet i 

Europa att införa rökförbud på alla serveringar. I deras fotspår följde Norge, som 

genomförde samma lagstiftning den 1 juni 2004. Ytterligare länder som infört 

lagstiftning om rökfria serveringsmiljöer är bland annat Australien, Italien och 

Malta. Allt fler länder, delstater och provinser världen över inför nu lagar mot 

rökning i serveringsmiljöer.73

   I dagsläget finns det ett fyrtiotal vetenskapliga studier som visar att lönsamheten 

inte minskar på grund av att rökförbud införs. Istället visar resultaten i vissa fall 

att lönsamheten har ökat. I exempelvis New York, som varit rökfritt sedan den 30 

mars 2003, visade sig omsättningen ha ökat med 9 procent året efter införandet. 

                                                 
71 Internet 3  
72 Internet 4   
73 Internet 5    
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Samtidigt hade andelen anställda stigit med 10 600 personer. En annan positiv 

effekt var också att rökningen minskade med 11 procent.74  

  Även i Norge visas positiva effekter av rökförbudet. Resultat från 

undersökningar visar att sysselsättningen i restaurangbranschen har ökat. Antalet 

konkurser var under tredje kvartalet 2004 110 jämfört med 105 föregående år. 

Under sommarmånaderna juli och augusti hade omsättningen i 

restaurangbranschen minskat med 0,6 procent jämfört med samma period 2003. 

På pubarna fanns stora regionala skillnader i omsättningen. I södra Norge hade 

omsättningen ökat medan den i andra delar av landet minskat med upp till 5,9 

procent.75 Anställda menar att de mår bättre efter rökförbudet, då det har mindre 

huvudvärk, irritation i ögon och hals, och mindre koncentrationsproblem. En 

negativ ekonomisk konsekvens är dock att försäljningen av öl har minskat med 6 

procent, dock med en ökning av två procent på stormarknaderna. Trots detta 

uppger tillfrågade pub- och bargäster att de går ut och dricker öl lika ofta som 

tidigare. Vidare har försäljningen av cigaretter minskat, medan försäljningen av 

snus däremot har ökat. Bland serveringspersonal har både andelen rökare och 

cigarettkonsumtionen minskat.76

   På Irland har man haft rökförbud sedan den 29 mars 2004. Den Irländske 

premiärministern Bertie Ahern sade nyligt att rökförbudet hade blivit en 

enastående framgång – trots att inga rökrum tillåts. Rökförbudet har stark folklig 

acceptans i alla samhällsskikt och förbudet har redan gett positiva hälsoeffekter 

och tros förstärkas allt mer under kommande generation. Inspektioner – för 

kontroll av efterlevnaden av förbudet – genomförs kontinuerligt på serveringar 

runt om i landet. De senast genomförda kontrollerna visade att mer än 90 

procent åtlydde förbudet och var helt rökfria. Under det första året har knappt 20 

serveringsägare åtalats för brott mot tobakslagen. Av de dömda ägarna hade 

majoriteten, upprepade gånger, ”sett mellan fingrarna” med rökare inne på 

serveringsstället. Straffet har i de flesta fallen blivit maximistraffet, böter på 3 000 

euro. Skulle brott upprepas efter en sådan dom kan det innebära att 

serveringsrättigheterna dras in. Andra effekter av rökförbudet är bland annat att 

tobaksförsäljningen har minskat och många irländare röker mindre eller har slutat 

                                                 
74 Internet 4   
75 Internet 6    
76 Internet 7   
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röka. Generellt kan sägas att rökförbudet sköts och upprätthålls av sig självt –

genom ansvarsfulla gäster och medvetna barägarna.77 En av de viktigaste 

grundstenarna till att det gick bra att införa rökförbud på var enligt Irlands förre 

hälsominister, Micheál Martin, det grundliga informationsarbetet – om det 

övergripande syftet och målet – inför och efter det att rökförbudet infördes. En 

annan avgörande del i arbetet var stödet från bararbetarnas fackförbund, Mandate, 

som försvarade sina medlemmars hälsa hårt. Ytterligare en viktig del i arbetet var 

att inte arbeta mot rökarna, utan mot röken. Vad som också är av stor betydelse är 

hur samtalen och diskussionen med folket förs. Stödet från frivilligorganisationer 

och läkare som arbetar mot cancer, hjärtsjukdomar och astma har varit stort. Varje 

dag argumenterade nya ansikten för förbudet i tv, radio och tidningar.78  

   I exemplet Bulgarien, som införde restriktioner mot rökning den 1 januari 2005, 

visar uppgifter dock på att förbudet inte upprätthålls enligt lagen. Restriktionerna 

innebär att restauranger och kaféer med mer än 12 bord skall ha rökförbud vid 

minst hälften av dem. På flertalet serveringar röker gäster som innan förbudet 

trädde ikraft och endast ett fåtal bord är märkta med rökförbud. Situationen 

förklaras bland annat av att beslutet om den nya lagen fattades i december 2004 

och trädde ikraft i januari 2005, vilket gjort det svårt att vidta åtgärder och 

anpassa sig efter lagen. Enligt Bulgariens ordförande i parlamentets socialutskott, 

Borislav Kitov, hade det krävts mer tid för förberedelser, information och 

opinionsbildning.79

 

6.2 Rökfri luft och få överträdelser 
Rökförbudet som trädde ikraft den 1 juni 2005 på svenska serveringar visar sig 

hittills vara en framgång. Under den första veckan av förbudet fick mellan 50 och 

60 serveringar besök av miljöinspektionen i Göteborg, och i Stockholm besöktes 

200 serveringar.80 Resultatet visade att anmärkningarna var väldigt få, förbudet 

respekterades även på nattöppna klubbar och barer och attityden var klart positiv. 

Även i övriga delar av landet genomfördes inspektioner fram till den 10 juni. Där 

                                                 
77 Internet 8   
78 Internet 9  
79 Internet 10   
80 Internet 11  
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kan generellt konstateras att i likhet med Stockholm och Göteborg har 

inställningen och upprätthållandet av rökförbudet varit lika positivt.  

   Ett 50-tal kommuner deltar i ett frivilligt tillsynsprojekt som leds av FHI. De 

kommuner som deltar ska rapportera hur förbudet efterlevs. Kontrollerna skall ske 

i tre perioder, 1 till 15 juni, 1 augusti till 1 september och 1 september till 31 

oktober.81 FHI har sammanställt kommunernas rapporter av de första 15 dagarna 

med rökförbud. Resultatet från undersökningen visade tio fall av rökning av totalt 

1 164 serveringar som besöktes. 840 av dem hade uteservering. I sex av de tio 

rapporterade fallen var det personalen själva som rökte. I ett annat fall var det en 

hantverkare som rökte i lokalen och i ytterligare ett fall rökte gäster i ett icke 

färdigbyggt rökrum.82

    Vad informationsansvarige på FHI, Anna Östbom, observerat är dock att en del 

människor tror att det fortfarande är tillåtet för personalen att röka, vilket är 

förbjudet såvida det inte är ett avskilt rökrum eller utomhus. Flertalet kommuner 

uppger att de fram till kylan börjar komma så nöjer de sig med att besöka 

serveringar efter klagomål från allmänheten.83 När det blir kyligare ute skall en 

mer kontinuerlig kontroll genomföras. De kommuner som deltar i tillsynsprojektet 

har rapporterat att det finns 31 färdigbyggda rökrum och att det planeras 

ytterligare 21 stycken. Detta innebär att ungefär 4 procent av serveringarna i de 

aktuella kommunerna har, eller får rökrum. Detta är jämförelsevis något mindre 

än i exempelvis Italien, där omkring 5 och 10 procent av serveringarna uppgavs 

ha inrättat rökrum när rökförbudet infördes den 10 januari 2005.84 Flertalet 

krögare som Östbom varit i kontakt med har framhållit hur bra rökförbudet 

fungerar. Ingen av de kontaktade har haft något negativt att rapportera. En 

förklaring till att den nya regeln slagit igenom så snabbt kan vara att rökarna 

sedan tidigare är vana att måsta gå utomhus och röka i de flesta andra 

sammanhang. Enligt en Temo-undersökning visar det sig att 64 procent av 

rökarna tycker att rökfria serveringar är bra. Vidare uppgav nio av tio rökare 

också att de alltid skulle följa lagen på restauranger, barer och nöjesställen.85   

                                                 
81 Internet 11 
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83 Ibid.  
84 Ibid.   
85 Internet 13  
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   De flesta serveringar i Sverige har haft goda möjligheter att förbereda sig inför 

ikraftträdandet för rökförbudet. För att stötta både kommuner och serveringar har 

bland annat FHI arbetat fram olika informationsmaterial om rökfria serveringar. 

Informationen till allmänheten har massmedia till stor del stått för.   

 

6.3 Intervju med krögare 
En semistrukturerad intervju har genomförts med en restaurangägare som bedriver 

både restaurang- och klubbverksamhet. Respondenten är ansvarig för att 

rökförbudet upprätthålls och är direkt delaktig i implementeringen av förbudet.86 

Resultatet från intervjun redovisas här nedan. 

 

Kunskap inom företaget 

Den intervjuade menar att kunskapen om vad rökförbudet innebär i praktiken är 

bra inom företaget. Alla serveringsställen har innan ikraftträdandet av lagen fått 

den information som behövs för att ställa om till rökfri miljö. Sveriges Hotell- och 

Restaurangförbund (SHR) skickade i god tid ut heltäckande information.  

 

Attityd  

Den intervjuade har delad mening om rökförbudet. Å ena sidan är förbudet bra ur 

hälsosynpunkt och att personer som tidigare inte kunnat vistas i rökiga miljöer nu 

kan det. Men å andra sidan finns det en känsla av ”överförmynderi” att staten tar 

sig rätten att avgöra vad som är ”rätt” och ”fel” för den enskilde individen. Vad 

gäller personalens inställning till förbudet är respondentens uppfattning att de mår 

bättre efter en arbetsdag, då de varken luktar rök eller har huvudvärk. Hittills har 

gästernas inställning också varit övervägande positiv. 

 

Förberedelser 

Respondenten svarar att när det gäller planeringen inför rökförbudet var det i 

princip bara att ta undan askkopparna kvällen innan. Företaget har haft tillräckliga 

resurser för att kunna genomföra beslutet i enlighet med lagen. Uteservering har 

funnits sedan en tid tillbaka, men i åtanken finns att det kanske blir tvungna att 

bygga ett rökrum, vilket de själva måste bekosta. Det är avgörande av hur många 

                                                 
86 Se kapitel 2.2 Beskrivande data, s 7 
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gäster som tycks vilja ha någonstans att röka inomhus. I nuläget har inget speciellt 

åtagande gjorts för att anpassa restaurangen till förbudet.  

 

Ekonomiska effekter  

Hittills har rökförbudet inte inneburit ökade utgifter för företaget, men om ett 

rökrum blir aktuellt stiger kostnaderna till en början eftersom inget byggbidrag 

finns att få.   

 

Tillsyn  

Respondenten anser sig vara på det klara med vart ansvaret för tillsyn och kontroll 

ligger. Dennes personliga ansvar är att se till att rökförbudet upprätthålls på 

restaurangen och att personalen är upplyst om vad som gäller, vilket inte har varit 

något problem. När det gäller tillsynsmyndigheten, Luleå kommuns 

Miljöförvaltning, har dock inte en enda kontroll om att lagen efterlevs i praktiken 

skett.  

 

Lagstadgat beslut 

Huruvida rökförbudet var nödvändigt att stadgas i lag, anser respondenten att 

frivillighet hade varit att föredra. Det tycks inte förefalla som om alla allergiker nu 

strömmar till krogen bara för att ett rökförbud införts. Det är i princip samma 

gäster som innan förbudet. Istället borde majoritet av befolkningen fått avgöra vad 

som är bäst. Det är en ”demokratisk rättighet” att få avgöra om man vill gå på 

krog där rökning är tillåten eller om man vill gå på rökfri.  

 

För och nackdelar  

Fördelarna med att förbudet är stadgat i lag är att hälsan för både gäster och 

personal förbättras. De nackdelar som förbudet kan medföra är bl.a. att vid 

vintertid kan förbudet komma i konflikt med alkohollagen. Man får inte bära med 

alkoholhaltiga drycker utanför serveringsstället, vilket kan ställa till bråk eller 

stökigheter om folk vill ut och röka. Vidare har respondenten känslan av att det 

spontana ”gå ut och ta en öl och surra” försvinner lite, då många förknippar öl 

med cigaretter.  
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Inrotad del av kafé- och restaurangkulturen  

Respondenten tror att anledning till att rökförbudet har gått smidigt, trots att 

rökning sedan länge ansetts vara en djupt inrotad del av kafé- och 

restaurangkulturen, är för att svenska folket tycks ha den inställningen om att ”en 

ny lag inte skall ifrågasättas”. Man finner sig i förbudet och rättar sig efter det, 

även om man kanske tycker annorlunda.  

 

Vintern avgör? 

Den generella uppfattningen är att förbudet hittills har fungerat bra, utan större 

stökigheter eller bråk. Personal och gäster mår bättre av att slippa röken. Det är 

endast enstaka fyllbultar som glömmer bort sig och tänder en cigarett. Men det är 

fortfarande alldeles för tidigt att avgöra om rökförbudet kommer att fungera i 

längden. Respondenten tror att det är först efter vintern, utan uteserveringar, eller 

kanske till och med efter något år som man kan se resultatet av förbudet.  
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7. ANALYS OCH SLUTSATS 
I detta kapitel ställs de teoretiska villkoren för en lyckad implementering mot det 

empiriska underlaget. Därefter redovisas undersökningens slutsats.  

 

 

7.1 Överrensstämmelse med teoretiska kriterier 
Nedan presenteras en jämförelse mellan de teoretiska villkoren och det empiriska 

materialet.  

 

Den direkta styrningen skall vara entydig 

Statsmakten har försökt styra utvecklingen i önskad riktning genom att informera 

om riskerna med tobaksrök. En frivillig överenskommelse om rökförbud var svår 

att uppnå, vilket gjorde att riksdag och regering ansåg att lagstiftning fodrades. En 

lag skall sända ut tydliga signaler till omgivningen om hälsoriskerna. Det 

övergripande syftet med lagen är skapa en god och rättvis arbetsmiljö för krog- 

och restauranganställda, men även minska konsumtionen av cigaretter. Begrepp 

som ”god ”och ”rättvis” är en tolkningsfråga. Vad som gäller i det enskilda fallet 

bör enligt tobakslagen bedömas särskilt. Lagtexten i tobakslagen är vagt 

formulerad och behöver kompletteras med bestämmelser i annan närliggande 

lagtext (exempelvis alkohollagen). Bestämmelserna ger övergripande föreskrifter 

och förutsätter att implementeraren är införstådd med vad lagens syfte är. FHI:s 

undersökning, innan ikraftträdandet av lagen, visade att målen upplevdes som 

otydliga samt att informationen och insikten bland restaurangpersonalen var 

otillräcklig. Otydlighet från beslutsfattarnas sida kan göra att implementeringen 

försvåras. Den första kontrollen av åtlydnaden av lagen visar dock att 

överträdelserna är få. Beslutsfattarnas styrning är därmed tydlig. Aktörer som 

deltar i implementeringen tycks vara införstådda med vad lagen syftat till. En av 

anledningarna till detta är troligtvis att Sverige sedan länge arbetat med 

tobaksförebyggande insatser. Det övergripande folkhälsomålet skall fungera som 

rättesnöre för den fortsatta utvecklingen, varpå detaljstyrning inte är aktuellt. 
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Den indirekta styrningen skall vara lämpligt utformad 

Ansvarsfördelningen är tydligt angiven. Upprätthållandet av lagen är fördelat 

mellan olika aktörer och nivåer i samhället: Länsstyrelsen har det regionala 

ansvaret, kommunen har det lokala ansvaret och krögaren är ansvarig för att 

rökförbudet upprätthålls på serveringsstället. Tillsynsmyndigheterna i de större 

städerna som Stockholm och Göteborg har genomfört inspektioner om att 

förbudet efterlevs. Enligt den intervju jag genomfört svarade respondenten dock 

att inte en enda inspektion hade utförts. Respondenten är införstådd med var 

dennes personliga ansvar ligger; att rökförbudet upprätthålls på restaurangen samt 

att personalen är upplyst om vilka regler som gäller. Respondenten har haft god 

tid på sig att förbereda inför rökförbud samt tillräckliga resurser för att genomföra 

förbudet i enlighet med lagen, bland annat genom information från SHR och 

redan befintlig uteservering. Förbudet infördes under sommarmånaderna vilket 

gör att byggandet av eventuella rökrum läggs på framtiden. Beslutet om rökförbud 

har symboliska aspekter och det primära är att vägleda, inte att straffa 

lagförbrytare. Det är dock viktigt att tillsynsmyndigheten utför sina åtaganden så 

att beslutsfattarna får gensvar på hur implementeringen fungerar.  

    

Implementeraren bör godta och gilla beslutet 

Motivationen till att genomföra beslutet i enlighet med beslutsfattarnas intentioner 

är positiv. FHI:s undersökning innan ikraftträdandet visade att många deltagande 

aktörer är skeptiska till frivillighet. Majoriteten av de tillfrågade vill ha rökförbud 

och menar att de långsiktiga vinsterna av förbudet överbrygger eventuella 

negativa ekonomiska effekter, men det fordras tid och information innan 

ikraftträdandet. Det är viktigt att rökförbudet inte motsätter sig medborgarnas 

önskemål, behov, förutsättningar och värderingar. Om instruktionerna för hur 

genomförandet av förbudet skall gå till i praktiken är vaga och om 

kontrollmöjligheterna är begränsade, desto viktigare är det att tillämparen gillar 

politiken och är motiverad att genomföra den. Enligt den intervju jag genomfört 

har respondenten för avsikt att genomföra beslutet, dock med en tvetydig 

personlig inställning till ett totalförbud. Med hänvisning till demokratiska ideal 

anser den intervjuade att det är en ”demokratisk rättighet” att fritt få välja rökfritt 

eller ej.  
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Implementeringen bör kontrolleras 

Det empiriska materialet visar på regionala skillnader i kontroll. Min uppfattning 

är att de största resurserna för kontroll har tilldelats de större städerna. I 

Stockholm och Göteborg genomfördes kontroller under första veckan av förbudet, 

vilka visade positivt resultat. Enligt den intervju jag genomfört visade det sig att 

tillsynsmyndigheten inte har kontaktat eller kontrollerat om förbudet efterlevdes i 

praktiken.  

   Den kommunala rapporteringen till Folkhälsoinstitutet är frivillig. Det är 

kommunen som skall kontrollera att förbudet efterlev på serveringsställena. Varje 

kommun ansvarar själva för vilka resurser som skall avsättas samt hur och när 

kontrollerna skall genomföras. Kontroll att förbudet efterlevs kan därmed ha 

regionala skillnader. En anledning till utebliven kontroll kan vara resursbrist. 

Flertalet kommuner anser att fram till att kylan kommer nöjer de sig med att 

besöka serveringar efter klagomål från allmänheten. Denna inställning är 

optimistiskt med tanke på att en del människor tror att det fortfarande är tillåtet för 

personalen att röka. Det är viktigt att implementeringen kontrolleras eftersom 

förhoppningarna tycks vara att förbudet skall upprätthållas av en allmän acceptans 

som ger social kontroll.  

 

Se till så att externa aktörer inte försvårar tillämpningen.  

Förutom enstaka privatpersoner som glömmer av sig och tänder en cigarett, visar 

undersökningen att det inte finns aktörer som har intresse att påverka 

implementeringen i annan riktning än vad beslutsfattarna avsett.87

 

Sammanfattningsvis visar analysen att; Folkhälsomålet är klart och tydligt, 

ansvarsfördelningen är tydligt angiven, delaktiga implementerare är positivt 

inställda till beslutet, tillsynsmyndigheter utför inspektioner samt enstaka externa 

aktörer tycks inte försvåra implementeringen. Slutsatsen är därmed att 

förutsättningar för en lyckad implementering av rökförbudet är goda; tillämparen 

förstår beslutet och beslutsfattarnas intentioner, tillämparen har de resurser som 

fordras och tillämparen har övervägande positiv inställning till beslutet.   

                                                 
87 Se kapitel 1.4 Disposition och avgränsningar, s 5  
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8. SLUTDISKUSSION 
I detta kapitel framförs mina personliga reflektioner utifrån resultatet av 

undersökningen. Avslutningsvis ges förslag på fortsatta studier inom området. 

 

 

8.1 Implementeringsproblem – avspegling av 

intressekonflikter i samhället?  
Jag har studerat implementeringsproblemet sett utifrån relationen mellan 

beslutsfattare och tillämpare. Undersökningens resultat visar att svårigheter att 

genomföra ett politiskt beslut inte endast kan förklaras utifrån brister hos 

beslutsfattarna. En lyckad implementering är beroende av ett gott samspel mellan 

beslutsfattarna och de aktörer som skall verkställa beslutet samt omgivningen som 

aktörerna verkar i. För att ett politiskt beslut skall få genomslagskraft och kunna 

överleva på sikt är det viktigt att beslutet har god förankring hos medborgarna. 

Fördelen med vaga formuleringar är att aktörer som deltat i implementeringen ges 

större handlingsfrihet, vilket lämnar utrymme för smidiga problemlösningar. 

Övergripande målformuleringar ger även en bredare acceptans hos befolkningen, 

vilken underlättar implementeringen. Det primära är att vägleda, inte att straffa 

lagförbrytare.   

   Val av forskningsperspektiv handlar till stor del om hur forskaren väljer att 

studera problemet. Är det exempelvis närbyråkrater som kontrollerar politikens 

utfall genom att de har stor handlingsfrihet och direktkontakt med människor eller 

är det politikerna som till största del styr utfallet av politiken genom bland annat 

formella bestämmelser? Svårigheter som kan tänkas uppkomma vid 

implementeringen av ett politiskt beslut bör ses som vanligt förekommande inslag 

i det politiska livet, snarare än problem; politiker och tjänstemän har olika roller 

vilket gör att komplexa och trögrörliga organisationer är en avspegling av 

inbyggda intressekonflikter i samhället.  
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8.2 Folkhälsomål 
Det övergripande folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en 

god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är mycket positivt att denna 

målsättning är tänkt att genomsyra hela samhällspolitiken. Inom tobaksområdet 

har det krävts en rad åtgärder för att bekämpa tobakens negativa hälsoeffekter; 

aktiv prispolitik, förbud mot den kommersiella tobaksreklamen, åtgärder för 

rökfria miljöer och behandlingsinsatser för dem som vill sluta röka. Lagstiftning 

mot rökfria serveringsmiljöer ansågs nödvändigt för att inom rimlig tid få bukt 

med det uppenbara arbetsmiljöproblemet som passiv rökning medför. Den 

information som föregick lagstiftningen har haft en positiv inverkan på 

befolkningen och varit en bra grund inför införandet av rökförbudet. Jag anser att 

rökförbudet var nödvändigt ur folkhälsosynpunkt.  

   Enligt min mening uppfyller lagen ett stort preventivt syfte. De omedelbara 

vinsterna med förbudet är att anställda inom restaurangbranschen får bättre 

arbetsmiljö då de slipper utsättas för tobaksrök. Detta anser jag vara en 

arbetsmiljömässig rättighet. Vidare kan de människor som tidigare inte kunnat 

vistas i rökiga lokaler äntligen avnjuta en middag eller kaffe utan att få 

tobaksrelaterade besvär. Totalförbud skall sända ut tydliga signaler till 

omgivningen om riskerna med rökning, så att konsumtionen av cigaretter minskar. 

De allra största vinsterna tror jag blir en förbättrad folkhälsa för kommande 

generationer.  

   Bestämmelserna i tobakslagen är vagt formulerade. Jag anser att målstyrningen 

är en fördel när det gäller lagen om rökförbud. Min uppfattning att lagen skall 

utgöra rättesnöre och ha kraft att överleva på sikt genom att vara öppen för 

samhällsförändringar. En målinriktad styrning lämnar utrymme för smidiga 

problemlösningar jämfört med en alltför detaljerad styrning som kan försvåra det 

fortsatta arbetet mot bättre folkhälsa genom att göra politiken rigid.   

   En nackdel med övergripande formuleringar kan vara att det finns utrymme för 

olika tolkningsmöjligheter. Detta kan innebära att olika aktörer tolkar och 

värderar saker på skilda sätt. Enligt min mening är det därför oerhört viktigt att 

det praktiska genomförandet av lagen kontrolleras av tillsynsmyndigheten så att 

beslutsfattarna får respons på hur styrningen fungerar. Det tycks finnas regionala 

skillnader i kontroll av hur förbudet efterlevs. I storstäderna har kontroller, med 
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positivt resultat rapporterats, medan mindre städer tycks nedprioriteras. Om det 

primära är att förbudet efterlevs i större städer skulle detta, ur ett kritiskt 

perspektiv, kunna leda till att rökförbudet betraktas som en ”storstadsregel”. 

Bristfälliga eller uteblivna kontroller och att lagtexten är vagt formulerad torde 

kunna innebära att det finns kryphål i lagen. Om tillsynsansvariga avvaktar med 

att genomföra kontroller kan rökning fortfarande vara ”tillåten” på många 

småkrogar ute i landsorten, vilket blir ohållbart på sikt eftersom lagen gäller alla 

serveringsställen i Sverige och har preventivt syfte. Bestämmelserna i tobakslagen 

stadgar att rökning är tillåten på uteserveringar och om det inte rör sig om 

näringsverksamhet. Rent hypotetiskt skulle detta kunna betyda att en byakrog 

ansöker om bildandet av ideell förening eller annan ”medlemsverksamhet” för att 

tillåta rökning.  

   Då många aktörer är inblandade i implementeringsprocessen fordras systematisk 

uppföljning. Jag anser att tillsynsmyndigheten bör föregå med gott exempel och 

utför kontinuerliga kontroller för att uppnå en allmänt accepterad social kontroll 

på sikt. Beslutet om att införa rökfria serveringsmiljöer under juni månad var väl 

genomtänkt. Uteserveringar gör det enkelt för befolkningen att anpassa sig till 

förbudet. Serveringspersonal och restaurangägare samt allmänheten tycks vara 

varse om vilka regler som gäller och vad syftet med lagen är. Inställningen till att 

genomföra beslutet är generellt positiv.  

   Min uppfattning är att de långsiktiga vinsterna av förbudet överbrygger de 

eventuella negativa ekonomiska effekterna som enskilda restaurangägare kan 

drabbas av. Understrykas bör dock att restaurangcheferna har en viktig position i 

implementeringsprocessen eftersom de sätter normen för arbetet och vilka 

värderingar som är viktiga på arbetsplatsen.  

   Kriterierna för en lyckad implementering fångar in de mest huvudsakligaste 

faktorerna och förhållandena som kan påverka genomförandeprocessen. Jag är 

medveten om att det kan finnas andra omständigheter än de faktorer och 

förhållanden jag valt att ta upp som kan påverka resultatet av implementeringen. 

Det aktiva arbetet för en förbättrad folkhälsa fortskrider jäms med lagstiftningen 

om rökförbud. Sett utifrån de teoretiska villkoren är förutsättningar för en lyckad 

implementering därmed väldigt gynnsamma.     
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8.3 Fortsatta studier     
Arbetet för en förbättrad folkhälsa och implementering av politiska beslut 

inrymmer många frågor som skulle vara intressant att studera närmare. Min 

uppfattning är att lagen om rökförbud utgör rättesnöre tillsammans med annan 

målinriktad styrning inom folkhälsoområdet. Rökförbudet har gjort att miljön på 

restauranger och barer har förbättrats avsevärt. För en förbättrad folkhälsa är detta 

är ett steg i rätt riktning. Vad är nästa steg inom tobaksområdet för en förbättrad 

folkhälsa? En reglering i lag förhindrar nödvändigtvis inte att ungdomar börjar 

röka eller att rökare slutar röka. Preventiva insatser för en förbättrad folkhälsa 

fordrar att huvudorsakerna till varför ungdomar börjar röka reds ut grundligt för 

att veta vilka statliga insatserna som fordras.  
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