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Philip Morris vill göra Sverige rökfritt 
- företaget storsatsar i årets Almedalen 
 
Philip Morris storsatsar under årets Almedalsvecka. Med målet att göra Sverige till 
världens första rökfria land har företaget ett 40-tal medarbetare på plats för att skapa 
opinion för riskreduktion på tobaksområdet. Bland annat har Philip Morris egna 
seminarier och en informationsplats för visionen om en rökfri värld.  
 
Upp till en miljon svenskar röker. Över hälften av alla svenska tobaksanvändare använder 
rökfria alternativ, främst snus. Cigaretter är tveklöst farligast för hälsan, eftersom tobaken 
förbränns och det därmed skapas en stor mängd skadliga substanser. Rökfria produkter är i 
jämförelse betydligt mindre skadliga, även om de inte är helt ofarliga. 

- Det bästa är att aldrig börja röka. Har man börjar är det näst bästa att sluta. Trots 
bred kännedom om det fortsätter många att röka. Dessa rökare vill vi erbjuda bättre, 
rökfria, alternativ till cigaretter, säger Anette Rosengren, Nordenchef på Philip 
Morris. 

Philip Morris har avsatt närmare 60 miljarder kronor på forskning och utveckling av mindre 
riskfyllda, innovativa tobaks- och nikotinprodukter som alternativ till rökning.  

- Som ett första steg till att bidra till ett rökfritt Sverige har vi nyligen lanserat vår 
rökfria produkt, IQOS, som värmer tobak istället för att förbränna den, säger 
Rosengren. 

Ytterligare ett seminarium anordnas för att diskutera konstruktiva lösningar om vad som kan 
göra för att minska fimpnedskräpningen. 
 
Philip Morris i Almedalen: 
Ökad nedskräpning till följd av nya regler om rökfria utomhusmiljöer – hur hanterar vi 
fimparna? 
Måndag 1 juli, kl 16.00-17.00 
	
Hur kan tobaksindustrin bidra till ett rökfritt Sverige? 
Tisdag 2 juli, kl 10.15-11.00 
 
Samtliga Philip Morris aktiviteter äger rum på Tage Cervins gata 5 i Visby. 
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Philip Morris International: Levererar en rökfri framtid 

Philip Morris International (PMI) leder en omvandling av tobaksindustrin för att skapa en 
rökfri framtid och slutligen ersätta cigaretter med rökfria produkter till förmån för vuxna som 
annars skulle fortsätta röka, samhället, företaget och dess aktieägare. PMI är ett ledande 
internationellt tobaksföretag som tillverkar och säljer cigaretter, rökfria produkter och 
tillhörande elektroniska produkter och tillbehör samt andra nikotinhaltiga produkter på 
marknader utanför USA. PMI bygger en framtid på en ny kategori av rökfria produkter som, 
även om inte riskfria, är ett mycket bättre val än att fortsätta röka. Genom multidisciplinära 
möjligheter inom produktutveckling, toppmoderna anläggningar och vetenskaplig 
underbyggnad syftar PMI till att säkerställa att dess rökfria produkter uppfyller vuxna 
konsumentpreferenser och strikta regelverkskrav. PMI:s rökfria produktportfölj omfattar 
system för uppvärmd tobak, s.k. heat-not-burn, och nikotinprodukter. Per den 31 mars 2019 
uppskattar PMI att cirka 7,3 miljoner vuxna rökare runt om i världen redan har slutat röka och 
skiftat till PMI:s produkt som värmer tobak, som för närvarande är tillgänglig för försäljning på 
närmare 50 marknader i viktiga städer eller rikstäckande under varumärket IQOS. För mer 
information, besök www.pmi.com och www.pmiscience.com.  


