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Ett barnrättsperspektiv på artikel 13: 
Tobaksreklam, marknadsföring och 
sponsring
Riktlinjerna till denna artikel slår fast att länderna 
på sikt ska införa totalförbud mot tobaksreklam, 
marknadsföring och sponsring eftersom ett sådant 
totalförbud minskar bruket av tobak. Riktlinjerna till 
artikeln rekommenderar, i linje med detta, expone-
ringsförbud för tobaksprodukter på samtliga försälj-
ningsställen, neutrala förpackningar och förbud för 
tobaksbolag att ägna sig åt marknadsföring med 
hjälp av samhälleligt ansvarstagande (CSR, Corpo-
rate Social Responsibility). 

Fakta om barn och marknadsföring av tobak
Barn är en viktig målgrupp för tobaksindustrins marknads-
föring eftersom 9 av 10 rökare börjar röka före 18 års ålder. 
Studier visar på ett tydligt samband mellan exponering för 
tobaksreklam och tobakskonsumtion hos barn.1 De som 
sett mest reklam röker mest.2 

Enligt den svenska tobakslagen får tobak endast mark-
nadsföras på försäljningsställen och denna marknadsföring 
får inte vara uppsökande, påträngande eller uppmana till 
tobaksbruk. Varumärken som används för att marknads-
föra tobaksprodukter får inte användas på andra produkter 
som t.ex. kläder, skidor, badbollar och accessoarer. Trots 
att möjligheterna att göra reklam för tobaksprodukter i 
dag är relativt begränsade hittar tobaksindustrin ändå nya 
metoder för sin marknadsföring. I dag är försäljningsstäl-
lena och förpackningarna två av tobaksindustrins viktigaste 
marknadsföringsplatser. 

 Studier visar att exponeringsförbud på försäljnings-
ställen bland annat leder till minskat antal tobaksdebuter.3 
Det har också visats att barn är de som påverkas mest även 
av införande av neutrala paket. Studier från bland annat 
Storbritannien visar tydligt att unga tycker att neutrala 
paket är mindre trendiga och attraktiva än dagens desig-
nade paket.4

Ytterligare en väg som används för att göra unga intres-
serade av att röka är att visa rökning på film och tv. Det är 
väl dokumenterat att rökning på film och tv formar barns 

attityder till tobak.5 En ny oroande utveckling är dessutom 
att tobaksreklamen ökar i sociala medier där tillsynen 
oftast är obefintlig.6

Vad säger barnkonventionen? 
Många delar av FN:s konvention om barnets rättigheter 
ger tydligt stöd för att skydda barn mot marknadsföring av 
tobak. Barnkonventionen säger t.ex. att alla barn har rätt 
att få riktig, säkerställd och tillräcklig information om hur 
de ska skydda sin hälsa och utveckling. Detta gäller bl.a. 
information om bruk och missbruk av tobak, alkohol och 
andra ämnen.7 

Konventionsstaterna skall även skydda barnet mot alla 
former av utnyttjande som kan skada barnet i något avse-
ende.8 Principen om barnets bästa (artikel 3) skall styra om 
konflikter uppstår mellan rättigheter, t.ex. mellan rätten 
till hälsa och skydd (artiklarna 24 och 36) och rätten att ta 
del av massmedia och information (artiklarna 13–17).

Barnets rättigheter kräver stopp för tobaksreklam
Tobaksindustrin vill marknadsföra livsfarliga produkter. 
Så länge denna marknadsföring pågår, kommer den att nå 
även barn. Det är därför svårt att se att sådan marknads-
föring på något vis kan vara förenlig med barnets rätt till 
hälsa och utveckling och rätten att skyddas mot utnytt-
jande. Ett hundraprocentigt stopp för marknadsföring av 
tobak är därför nödvändigt för att leva upp till principerna 
i barnkonventionen.

Det fortsatta arbetet
Neutrala tobaksförpackningar och ett exponeringsförbud 
för tobaksvaror bör införas i Sverige. Exponeringsförbud 
har redan införts i flera länder och studier i bland annat 
Norge har visat på positiva resultat. Australien införde 
neutrala paket i december 2013. Under 2015 har England, 
Irland och Frankrike beslutat införa neutrala paket och i 
Norge har regeringen lagt ett sådant förslag, som där även 
omfattar både cigarett- och snusförpackningar.

Ansvariga tillsynsmyndigheter bör också öka sitt enga-
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gemang och fördela mer resurser för tillsynen av tobaks-
reklam till stöd för barnets rättigheter. 

Film- och kulturetablissemanget bör utveckla strategier 
för att ta sitt ansvar i enlighet med barnets rättigheter 
och tobakskonventionen för att inte exponera barn för 
tobaksreklam. 

Sponsring från tobaksindustrin genom tillsynsprogram, 
kampanjer eller andra evenemang bör inte accepteras då  
de kan fungera som marknadsföring av tobaksproduk-
terna. Kommuner bör därför ha rutiner med krav på 
tobakspolicies för alla föreningar som får kommunstöd, 
samt kräva uppföljning.
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