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Statistik om spädbarnsföräldrars 
rökvanor 2018 

Rökning bland mödrar till spädbarn fortsätter att minska under 2018. De 
senaste 15 åren har andelen barn med rökande mödrar mer än halverats. 
Under barnets första veckor är andelen rökande mödrar omkring 3 procent 
och vid 8 månaders ålder 4 procent. Även rökning bland spädbarnens fäder 
har minskat. 

Färre mödrar röker  
För omkring 10 procent av barnen som föddes år 2018 var någon i hemmiljö  
rökare under barnets första år, vilket är en minskning jämfört med år 2017. Det 
är även en minskning jämfört med 1999 då cirka 18 procent av de yngsta späd-
barnen bodde med någon som rökte och drygt 19 procent av barnen gjorde det 
vid 8 månaders ålder (se diagram 1.1).  

 

 
 
Speciellt mödrarnas rökning har minskat sedan 1999 då 9 procent av spädbarnen 
i åldern 0–4 veckor hade mödrar som rökte dagligen och omkring 11 procent vid 
8 månaders ålder. För barn födda 2018 har andelen med rökande mödrar minskat 
till omkring 3 procent vid 0–4 veckor ålder och 4 procent vid 8 månaders ålder. 

Fäders rökning under spädbarnstiden har också minskat under perioden från 
knappt 14 procent år 1999 till runt 10 procent de senaste åren. En lägre andel av 

0

5

10

15

20

25

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*2014*2015*2016*2017*2018*

Procent

Diagram 1.1 Andel barn med rökande föräldrar samt som sammanbor 
med rökare under spädbarnstiden, barn födda 1999–2018

Moder röker, barn 0–4 veckor Moder röker, barn 8 mån

Fader röker, barn 0–4 veckor Fader röker, barn 8 mån

Sammanbor med rökare, barn 0–4 veckor Sammanbor med rökare, barn 8 mån

*Skattat riksvärde för 2013─2018
Källa: Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor, Socialstyrelsen
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barnen födda 2018 hade rökande fäder under barnets första år jämfört med 2017. 
Andelen barn vars fäder rökte dagligen var omkring 10 procent vid 0–4 veckors 
ålder och omkring 9 procent vid 8 månaders ålder.  
 

 
  

Med rökare menas person som röker minst en gång dagligen, dvs. drar i sig rök 
från cigarett, cigarill, cigarr eller tobak i pipa eller något annat som innehåller  
tobak. Detta gäller även den person som alltid röker utomhus.  

Med sammanbor med rökare avses att barnet stadigvarande bor tillsammans med 
någon person som röker enligt definitionen. Det kan vara vårdnadshavare, vård-
nadshavares sambo, äldre syskon, far- eller morföräldrar eller någon annan person. 
Med stadigvarande avses att personen bor på samma adress som barnet minst  
14 dagar per månad. 
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Regionala skillnader i rökvanor 
Spädbarnsföräldrars rökvanor varierar mellan länen. För barn födda 2018 var an-
delen med rökande föräldrar lägst i Västerbottens län. Där var andelen barn med 
rökande mödrar mindre än 2 procent, både vid 0–4 veckors ålder och vid 8 må-
naders ålder.  

 

 
 
För barn födda 2018 var andelen med rökande mödrar högst i Blekinge län vid 
0–4 veckors ålder, där det var omkring 6 procent av mödrarna som rökte dagli-
gen. Även för 8 månader gamla barn var andelen rökande mödrar högst i Blek-
inge län och det var också vid denna period omkring 6 procent av mödrarna som 
rökte (figur 1.2).  

Drygt 5 procent av barnen i Västerbottens län hade fäder som rökte dagligen 
under barnets första veckor vilket var lägst av alla län. Jämtlands län hade lägst 
andel rökande fäder vid 8 månader, knappt 4 procent. 
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Diagram 1.2 Andel barn med mödrar som röker under 
spädbarnstiden, per län, barn födda 2018

Barn 0–4 veckor Barn 8 månader

*Uppgifter saknas för Uppsala och Örebro år 2018. Uppgifter för Jämtland, barn 0-4 veckor, visas 
ej på grund av stort bortfall. Riksvärdet är skattat med senaste tillgängliga data för dessa län.

Källa: Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor, Socialstyrelsen
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Rökning bland fäder var vanligast i Blekinge län vid 0–4 veckors ålder då an-
delen rökare var omkring 14 procent. Andelen vars fäder rökte dagligen vid 8 
månaders ålder var högst i Skåne län med omkring 13 procent (figur 1.3).  

 

 
 

 
 

Kontakt: 
Lena Johansson, statistikfrågor 
Telefon: 075-247 30 00  
E-post: Lena.johansson@socialstyrelsen.se 
 
Carl-Erik Flodmark, sakfrågor 
Telefon: 075-247 30 00  
E-post: carl-erik.flodmark@socialstyrelsen.se 
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Diagram 1.3 Andel barn med fäder som röker under 
spädbarnstiden, per län, barn födda 2018

Barn 0–4 veckor Barn 8 månader

*Uppgifter saknas för Uppsala och Örebro år 2018. Uppgifter för Jämtland, barn 0-4 veckor, visas ej 
på grund av stort bortfall. Riksvärdet är skattat med senaste tillgängliga data för dessa län.

Källa: Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor, Socialstyrelsen

Mer information 
Du hittar fler tabeller, diagram och annan information här (välj visa bilagor): 
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/rokvanor/ 
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