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”En	översyn	av	tobakslagen.	Nya	
steg	mot	ett	minskat	tobaksbruk”,	
slutbetänkande	av	
Tobaksdirektivsutredningen,	SOU	
2016:14,	och	promemoria	
”Genomförande	av	
tobaksproduktdirektivets	
bestämmelser	om	e-cigaretter”	
Dnr S2016/01610/FS 
 
Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – har beretts tillfälle att yttra sig över 
rubricerade betänkande och promemoria och vill anföra följande. 
 
Allmänt	
Det är nu mer än ett halvt sekel sedan vetenskapliga studier i flera länder först 
upptäckte tobaksbrukets skadeverkningar på hälsan. Sedan dess har en strid 
ström av studier visat att skadeverkningarna är långt fler och långt allvarligare 
än vad de första studierna gav vid handen. 

 
Redan år 1984 framhöll ett betänkande från cancerkommittén att 
skadeverkningarna är så stora att ”samhället måste ingripa med full kraft”. Man 
måste enligt kommittén ”utgå ifrån att bruket inom några decennier har 
upphört”. ”Varje annan utveckling i ett modernt samhälle, med de resurser som 
här står till buds, vore ett misslyckande”, hävdade kommittén. 
 
Många insatser har också gjorts för att minska tobaksbruket. Trots detta är det 
fortfarande år 2015 ca. 10 procent av den vuxna folkningen som röker dagligen. 
Fortfarande dör årligen 12 000 människor av tobak i Sverige, och 100 000 
insjuknar i tobaksrelaterade sjukdomar. Med cancerkommitténs perspektiv 
tycks alltså samhället uppenbarligen ha misslyckats. Man har inte ingripit med 
full kraft. 
 
Tobaksdirektivsutredningens förslag i rubricerade betänkande ter sig mot denna 
bakgrund synnerligen angelägna. Det är hög tid för ”nya steg mot ett minskat 
tobaksbruk”. I synnerhet måste nya insatser göras för att stärka barns rätt till en 
tobaksfri uppväxt; en rätt som garanteras i såväl tobakskonventionen som 
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barnkonventionen, två internationella konventioner som Sverige har ratificerat. 
Barn måste skyddas mot tobaksindustrins marknadsföring och annan påverkan 
som leder till tobaksdebut. 
 
Utredningen	
Vi finner att utredningen i stort sett har gjort ett noggrant och omsorgsfullt 
arbete och att dess förslag mestadels är väl motiverade och rimligt avvägda. Vi 
tillstyrker starkt att utredningens förslag genomförs i fråga om:	

• tillståndsplikt för tobaksförsäljning, 
• exponeringsförbud – som också bör omfatta e-cigaretter och rökutensilier, 
• tobaksproduktdirektivets bestämmelser om spårbarhet och märkning, 
• WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror,  
• ett utvidgat rökförbud, 
• reglering av e-cigaretter – som också bör omfatta exponeringsförbud, 

regler om neutrala paket, tillståndsplikt för försäljning, förbud mot 
försäljning och gratisutdelning av extratillbehör samt förbud mot 
karakteristiska smaker, 

• reglering av snus – som också bör omfatta förbud för lockande 
smaktillsatser.   

 
Vi stöder även utredningens förslag om ett tydliggörande av tillsynsansvaret 
enligt tobakslagen. Dock finner vi att utredningens överväganden och förslag 
när det gäller vissa andra områden, är mindre väl utformade. Främst saknas ett 
konkret förslag om neutrala paket; en reform som redan genomförts eller är på 
gång i minst 14 länder (bl. a. Frankrike och England).  
	

”Neutrala	paket”	
Utredningen gör en genomgång av de lagliga förutsättningarna för att införa s.k. 
”neutrala paket”. Man visar att detta kan ske utan hinder av 
Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, varumärkesrätten, 
mönsterrätten, WTO-rätten och EU-rätten. Utredningen finner också att ”ett 
krav på neutrala tobaksförpackningar därför bör kunna anses förenligt med 
regeringsformens, Europakonventionens och rättighetsstadgans bestämmelser 
om skyddet för yttrandefriheten”. Däremot hävdar utredningen att reformen 
förutsätter en ändring av tryckfrihetsförordningen (TF). Vi finner denna 
slutsats märklig. 

 
Ett	tidigt	fall	
Det har sedan länge varit möjligt att ingripa mot utformningen av 
tobaksförpackningar. Redan i mars år 1973 – dvs. långt innan tobakslagen hade 
tillkommit, innan det undantag i Tryckfrihetsförordningen, TF, (1 kap. 9 § 1 
TF) som är grund för det idag gällande reklamförbudet hade införts, och innan 
tobakens skadeverkningar på hälsan visats vara så omfattande och allvarliga 
som dagens kunskapsläge visar – ingrep Konsumentombudsmannen och 
Marknadsdomstolen mot viss förpackningsdekor med stöd av 
marknadsföringslagen. Det handlade om en ny förpackning av märket L & M, 
som upptog en bild av ett lövverk i starka höstfärger samt en man och en 
kvinna promenerande arm i arm. Vid denna tid hade det redan, genom 
avgöranden i marknadsdomstolen, utvecklats regler för tobaksannonser. KO 
anförde i ärendet som sin bestämda mening att ”de normer för 
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cigarettannonsering som tidigare angivits” måste ”vara tillämpliga även på andra 
typer av marknadsföringsåtgärder för cigaretter, däribland bildreklam på 
cigarettpaket, cigarettkartonger och fönsterskyltar. Av marknadsdomstolen 
meddelade förbud för annonsering skulle eljest bli i det närmaste 
verkningslösa.” Marknadsdomstolen biföll KO:s yrkande, bl.a. med 
motiveringen att det ”ingalunda (kan) uteslutas att en dekorativ förpackning kan 
ha viss suggestiv effekt på icke-rökare”. Marknadsdomstolen fann således att 
förpackningsdekoren ifråga utgjorde ”otillbörlig marknadsföringsåtgärd i 
Marknadsföringslagens mening”, och slutet blev att denna utformning av 
förpackningstrycket förbjöds. 
 
Detta fall ger upphov till några intressanta observationer. Ingen av parterna i 
tvisten kom ens på tanken att TF på något sätt skulle skydda kommersiellt 
förpackningstryck. Inte ens tobaksbolaget i fråga försökte hävda något slags 
”kommersiell yttrandefrihet” i ärendet. Tvärtom konstaterade bolaget självt att 
”Marknadsföringslagens generalklausul är tillämplig på alla 
marknadsföringsåtgärder och anledning saknas såtillvida att göra skillnad mellan 
annonsering och förpackningsdekor”. Bolaget nämnde självt ”den vedertagna 
principen att reklamen inte får genom en suggestiv utformning locka till 
rökning eller leda till att konsumenterna bortser från hälsofaran.” 
 
Däremot hade bolaget i sin inlaga uppgett att importen till Sverige av L & M-
cigaretter av ekonomiska skäl inte skulle kunna fortsätta om inte 
förpackningsdekoren ifråga godtogs. KO hävdade att påståendet inte borde 
tillmätas betydelse i ärendet. Detta slags ekonomiska argument mot regleringar 
framförs även idag ofta av tobaksindustrin. Men ännu idag, mer än 40 år efter 
beslutet i Marknadsdomstolen, säljs fortfarande L & M-cigaretter i Sverige. 
 
Dagens	tobaksförpackningar	
Tobakspaket med det slags dekor som nämnts ovan, förekommer inte längre i 
Sverige. Men fortfarande är tobaksförpackningar utformade så att de är ägnade 
att vilseleda konsumenter och allmänhet beträffande tobaksbrukets 
skadeverkningar för hälsa, samt att locka barn att börja röka. Många års 
konsumentundersökningar och andra beteendevetenskapliga analyser, gjorda av 
tobaksbolagen i många länder, ligger till grund för dagens förpackningsdekor. 
Det handlar om att maximera förpackningsdekorens potential att uppnå rent 
kommersiella syften. Det har genom åren gjorts flera vetenskapliga 
undersökningar, även i Sverige, om dess suggestiva effekter.  
 
Vi vill kort belysa detta genom att fästa uppmärksamheten mot användningen 
av kulörta färger på tobaksförpackningar. I färgsättningen på paket används 
nästan genomgående ett slags kod, där rött signalerar ”full-flavour” (dvs. högre 
halter av tjära, nikotin osv. i röken), medan vitt/gult signalerar lägre halter av 
dessa beståndsdelar, medan blått/grönt anger särskild smaksättning (med 
främst mentol). 
 
Tobaksindustrin hävdar att färgsättningen endast är till för att konsumenten på 
säljstället lätt ska känna igen ”sitt” märke eller märkesvariant (det är sedan länge 
vanligt att ett och samma märke marknadsförs i såväl ”röd” som ”vit”, ”gul” 
eller ”blå” variant). I realiteten påverkar dock färgsättningen även kundens 
”upplevelse” av produktens karaktär. Rött (som ofta kombineras med guld) 
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signalerar att produkten är ”lyxig” och har ”hög status”, och detta slags 
förpackningar har ofta andra statusmarkörer i form av heraldiska inslag, deviser 
etc. Vitt respektive gult (ofta i kombination med silver) signalerar att det 
handlar om en ”renare” och ”mindre hälsoskadlig” produkt, medan grönt och 
blått uppfattas stå för ”friskhet” och ”naturlighet”.    Med andra ord riskerar de 
olika färgkoderna att t.ex. attrahera personer som söker lyx och status (och i 
synnerhet bland barn fungerar en ofta som en markör som står för ”tuffhet”, 
vuxenhet och egen ekonomi), att skapa en föreställning om att vissa märken är 
”mindre skadliga” än andra, eller att antyda att vissa märken är mer ”naturliga” 
och ”miljövänliga” än andra. Även här kombineras färgsättningen ofta med 
andra inslag i dekoren (det finns t.ex. märken som bär texter som ”less smell” 
eller ”mindre odör”).   
 
Det är numer förbjudet att märka paket med uppgifter om mängden tjära, 
nikotin etc. Anledningen är dels att själva mängdangivelsen var vilseledande 
(värden som uppmätts vid maskinell ”rökning” i laboratorier avspeglar inte 
människors upptag av ämnen eftersom detta påverkas av röksätt i form av 
blossfrekvens, blossvolym, inhalationsgrad etc.), men också av att det inte har 
kunnat visas att ”svaga” cigaretter skulle vara mindra hälsoskadliga än ”starka”. 
De vilseledande mängdangivelserna på paketen har förbjudits, men det falska 
budskapet om ”mindre skadliga” når ändå konsumenten genom färgsättningen 
av förpackningen. 
 
Det är mot denna bakgrund knappast förvånande att allt fler länder (vilket 
utredningen också redogör för) lagstiftar om strikta begränsningar för 
förpackningstrycket i form av ”neutrala paket”. 
 
Utredningens	överväganden	
Utredningen finner alltså, bl.a. på grundval av erfarenheterna från de länder 
som redan infört regler om neutrala paket, sammanfattningsvis (avsnitt 10.7) att 
tobakskonsumtionen i Sverige kan förväntas minska om det införs krav på att 
tobak måste säljas i neutrala förpackningar. Ett sådant krav är därför 
tobakspolitiskt motiverat. Utredningen finner också, som sagt, att det inte finns 
några vare sig nationella eller internationella rättsliga hinder mot att införa 
neutrala paket. Dock anses reformen kräva en ändring av TF.  
 
Vi finner denna slutsats märklig. Å ena sidan konstaterar utredningen att det 
idag på paketen endast förekommer kommersiell marknadsföring av 
tobaksvaran i förpackningen, och att ett förbud mot sådan marknadsföring, 
t.ex. genom krav på neutrala förpackningar, ligger utanför ramen för TF:s 
skydd. 
 
Å andra sidan för utredningen fram farhågor om att tobaksindustrin i framtiden 
eventuellt skulle vilja förse paketen med annan information av t.ex. 
opinionsbildande karaktär, som då skulle kunna vara skyddad av TF. Man 
definierar dock inte närmare hur en sådan text i så fall måste vara utformad för 
att undgå att utgöra kommersiell marknadsföring. Man har heller inte bedömt 
hur stor sannolikhet det finns för att tobaksindustrin ska välja att avstå från den 
betydligt billigare framställningen av neutrala paket, till förmån för paket med 
”opinionsbildning” utan kommersiell fördel för industrin. Utifrån sitt 
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kortfattade, hypotetiska resonemang avstår utredningen från att närmare utreda 
hur regler om neutrala paket skulle kunna utformas. 
 
Enligt vår mening har utredningen här inte närmare granskat hur man i 
görligaste mån kan begränsa den kommersiella marknadsföringen på 
förpackningarna. Det är ju – enligt utredningens egen bedömning – fullt möjligt 
att kraftigt begränsa marknadsföringen på paketen utan hinder av TF. 
Utredningen tycks ha en föreställning om att införandet av neutrala paket skulle 
innebära något slags mycket mer långtgående ingrepp än en kraftfull 
begränsning av det kommersiella förpackningstrycket. Denna föreställning har 
utredningen – såvitt vi kunnat finna – sedan ställt i relation till rent hypotetiska 
antaganden om vad tobaksindustrin i framtiden skulle kunna tänkas vilja göra. 
 
Utredningen borde ha lagt fram ett konkret förslag till sådana begränsningar av 
det kommersiella förpackningstrycket, utan att fördjupa sig i hypotetiska 
resonemang om tobaksindustrins eventuella tänkbara planer för den framtida 
förpackningsdekoren. Om de problem som utredningen befarar mot all rimlig 
förmodan skulle uppstå, kommer detta säkerligen att kunna lösas i framtida 
rättspraxis. 
 
Exponeringsförbud	
Vi tillstyrker starkt utredningens förslag om exponeringsförbud. Det är 
värdefullt att förslaget också innefattar förbud mot självbetjäning och 
restriktioner för marknadsföringen via varuautomater. Förslaget 
exponeringsförbud stöds starkt men bör även inkludera e-cigaretter. I annat fall 
kan man nämligen förvänta en kraftig ökning av exponeringen av dessa på 
försäljningsställen. Redan idag ser många e-cigaretter ut som konventionella 
cigaretter, och detta slags design kan förväntas bli allt vanligare om 
exponeringsförbudet inte omfattar e-cigaretter. Exponeringsförbudet i fråga om 
”vanliga” cigaretter kommer därmed att kunna kringgås och riskerar att bli 
mindre effektivt. Man kan utgå ifrån att tobaksindustrin kommer att göra stora 
ansträngningar för att utnyttja detta ”kryphål” och genom exponering av e-
cigaretter också marknadsföra ”vanliga” cigaretter.  

 
Exponeringsförbudet bör också, för att bli effektivt och inte inbjuda till 
kringgåenden, omfatta även rökutensilier som t.ex. vattenpipor, förpackningar 
med ”rökmassa” för sådana och liknande. I fråga om såväl sådana produkter 
som e-cigaretter, bör förbudet gälla oavsett om produkterna innehåller tobak 
respektive nikotin eller inte. Man kan i annat fall utgå ifrån att även dessa 
produkter kommer att utnyttjas för att kringgå exponeringsförbudet för 
traditionella tobaksvaror. 
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Reglering	av	s.k.	e-cigaretter	
Vi tillstyrker utredningens förslag till reglering av e-cigaretter. E-cigaretter är 
potentiellt hälsofarliga produkter som vid konsumtion avger flera olika skadliga 
ämnen. De konkreta hälsoriskerna av långvarigt bruk är ännu okända, eftersom 
det handlar om en förhållandevis ny produkt som ännu inte fått allmän 
spridning eller långvarig användning. Medicinsk forskning för att klarlägga 
riskerna är tidskrävande, vilket innebär att full kunskap om produkternas 
hälsoskadlighet kan nås först om flera årtionden. Till dess bör 
försiktighetsprincipen gälla. 

 
Det är särskilt angeläget att skydda barn, dels mot de – kända såväl som ännu 
okända – risker som produkterna i sig kan medföra, men dels också därför att 
e-cigaretter kan locka till och fungera som inkörsport till rökning av 
traditionella cigaretter. Enligt CAN:s skolundersökning 2015 uppgick andelen 
ungdomar som provat e-cigaretter till 30-36 %, en ökning från 20-25% 2014. 
Mer regelbunden användning förekom hos 6-8%. Av dem som prövat e-
cigaretter hade 30 % aldrig rökt en traditionell, vilket tyder på att ungdomarna 
använder e-cigaretter som ett sätt att experimentera med såväl rökbeteendet 
som nikotin. 
Mot denna bakgrund anser vi att e-cigaretter – med och utan tobak respektive 
nikotin – i görligaste mån bör regleras på samma sätt som traditionella 
cigaretter. Utöver vad utredningen redan föreslagit, innebär detta följande: 
 
• Exponeringsförbud och regler om neutrala paket även för e-cigaretter. 
• Tillståndsplikt för försäljning i enlighet med vad som nu föreslås för tobak. 
• Förbud mot försäljning och gratisutdelning av alla typer av extratillbehör 

och accessoarer. 
• Förbud mot karakteristiska smaker, särskilt godissmaker. 

 
Härutöver bör man granska möjligheterna att beskatta e-cigaretter på liknande 
sätt som tobaksprodukter. Priset är sannolikt – på samma sätt som för tobak – 
en av de viktigaste konsumtionsdämpande faktorerna. 
 
Reglering	av	snus	
Vi tillstyrker utredningens förslag om reglering av snus. Att reglera snus som ett 
livsmedel är en absurd anakronism, som borde ha upphört för länge sedan. Det 
handlar ju om en tobaksvara, som dels är förknippad med hälsorisker, dels 
fungerar som inkörsport till såväl nikotinberoende som rökning bland barn. I 
stället bör snuset – som utredningen framhåller – regleras på ett sätt som är 
adekvat för tobak. Ett steg in denna riktning utgör också utredningens förslag 
om regler för minsta tillåtna innehåll i konsumentförpackningar. 

 
Framför allt är det dock viktigt att minska snusets attraktionskraft för barn. 
Aktuell statistik över tobaksvanornas utveckling visar att bruket av snus ännu 
inte har minskat i samma mån som rökningen. Snuset är i sig förknippat med 
en rad hälsorisker, men bland barn fungerar snuset också som inkörsport till 
nikotinberoende och rökning, med de ytterligare stora hälsorisker detta medför. 
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Tillsatser	och	smakämnen	
Utredningen föreslår att Folkhälsomyndigheten bör meddela föreskrifter som 
förbjuder tillsatser som ger intryck av hälsofördelar, är förknippade med energi 
och vitalitet samt är cancerframkallande.  Detta är självfallet mycket angeläget. 
Samtidigt tvekar utredningen inför en mer ingående reglering av smaktillsatser. 
Följden blir att vissa smaktillsatser (dvs. de som ger intryck av hälsofördelar 
eller kan förknippas med vitalitet) förbjuds, medan en del andra smaktillsatser 
(dvs. de som inte omedelbart kan sägas ha dessa effekter men dock kan t.ex. 
vara lockande för barn) förblir tillåtna. Gränsdragningen ter sig varken glasklar 
eller optimal från hälsosynpunkt.  
 
Vi tillstyrker utredningens förslag om förbud mot att på förpackningarna till 
snus hänvisa till smak, doft eller tillsatser. Detta är självfallet angeläget, men det 
är ändå bara ett första steg mot en mer ändamålsenlig reglering av 
smaktillsatserna. 
 
Användandet av smaktillsatser har ökat kraftigt under de senaste decennierna, 
vilket avspeglas i närmast explosiv utveckling av antalet snusmärken under 
denna tid. Enligt Swedish Matchs egna uppgifter tillverkade bolaget år 2000 ett 
20-tal olika snusprodukter. Fram till 2013 mer än fyrdubblades antalet, till 89 
produkter. Smaktillsatser används framför allt för att locka nya konsumenter 
bland barn och ungdomar. Det kan vara smaker som vanilj, lakrits, choklad, en 
rad olika frukter, kryddor eller honung.  
Smaktillsatserna är ägnade att både förstärka nikotinets effekter och att dämpa 
tobakslukten (kanske i syfte att försvåra för föräldrar och lärare att upptäcka 
om barn börjat snusa?). De används också för att göra snus mera smakligt och 
attraktivt. 
 
Det krävs således en tydligare och mer långtgående sanering av snusets 
smaktillsatser.  Folkhälsomyndighetens uppdrag och befogenheter bör därför 
utvidgas. Myndigheten bör ha befogenhet att förbjuda också sådana 
smaktillsatser som kan vara lockande för barn, i första hand frukt- och 
godissmaker. Myndigheten bör även kunna reglera användningen av andra 
tillsatser, i den mån de anses inte kunna eller böra förbjudas helt.  
 
Fler	steg	behövs	för	ett	minskat	tobaksbruk	
Sverige har ratificerat Världshälsoorganisationens tobakskonvention (WHO 
Framework Convention on Tobacco Control, FCTC). Konventionen antogs år 
2003 och är ett evidensbaserat, internationellt bindande avtal om att genomföra 
en rad olika åtgärder för att motverka tobaksbruket. Sverige ratificerade 
konventionen den 7 juli 2005, och har därmed åtagit sig att omsätta den i 
praktisk nationell politik. Utredningens förslag innebär också att flera åtgärder i 
enlighet med konventionen nu ska genomföras i Sverige. 

 
Mycket återstår dock ännu att göra. Tobakskonventionen innehåller en särskild 
artikel, 5.3, som framhåller att folkhälsopolitiken måste skyddas mot direkt och 
indirekt påverkan från tobaksindustrin. Sverige saknar dock ännu officiellt 
antagna riktlinjer för att implementera artikel 5.3. 
 
Detta är en oroande brist, bl.a. med tanke på att utredningen under sitt arbete – 
enligt egen uppgift – har träffat betydligt fler företrädare för tobaksindustrin än 
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folkhälsorepresentanter. Vi vill därför dels åter erinra om behovet att 
implementera artikel 5.3. genom officiella riktlinjer, dels påtala artikelns relevans 
för det fortsatta arbetet med att genomföra utredningens förslag. 
 
Man kan förutsätta att tobaksindustrin och dess bundsförvanter nu kommer att 
kritisera och avstyrka de flesta av förslagen, inte enbart i sina remissyttranden 
utan även via olika offentliga medier. Man kan förvänta argument utifrån 
påståenden om att förslagen är ”moraliserande” eller ”diskriminerande”. Man 
kan också vänta sig allehanda varningar för skräckscenarier, t.ex. om att en del 
av utredningens förslag inte går att genomföra i praktiken eller inte kommer att 
ge avsedd effekt, att (trots detta!) tobaksindustrins lönsamhet och överlevnad är 
hotad, att förslagen innebär ökade kostnader och andra nackdelar för 
detaljhandeln, osv. osv. 
 
I detta läge är det viktigt inse att (som det uttrycks i WHO:s riktlinjer för artikel 
5.3) ”det råder en grundläggande och oöverstiglig konflikt mellan å ena sidan 
tobaksindustrins och å andra sidan folkhälsans intressen”. Det är också viktigt 
att uppmärksamma den svenska folkhälsopolitikens övergripande mål för 
samhällets insatser inom tobaksområdet: tobaksbruket ska minska. 
 
Eller, för att anknyta till budskapet från 1984 års cancerkommitté: Tobakens 
skadeverkningar är så stora att samhället måste ingripa med full kraft. Man 
måste utgå ifrån att bruket inom en snar framtid har upphört. Varje annan 
utveckling i ett modernt samhälle, med de resurser som här står till buds, vore 
ett misslyckande. 
 
 
 
Stockholm dag som ovan 
 
 
 
 
Göran Boëthius 
Ordf. Tobaksfakta 
 
 
 
Bilagor: 
Tobaksfaktas faktablad om: neutrala paket, tobaksindustrin, snuset, 
exponeringsförbud,  smaktillsatser i tobak,  rökfria utomhusmiljöer samt e-
cigaretter. Kan laddas ned från http://tobaksfakta.se/tema/faktablad/ 


