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Myterna och fakta om neutrala paket
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Formgivning av förpackningar är en väsentlig del i mark-
nadsföringen av alla slags konsumtionsvaror. För tobaks-
industrin är det en av de få återstående reklamkanalerna 
för rekrytering av nya kunder sedan land efter land, för att 
skydda medborgarna, förbjudit tobaksreklam i tidningar, 
radio och tv, på stortavlor, i anslutning till butiker och som 
direktreklam.

Det har lett till att tobaksindustrin 
satsat enorma resurser på att utveckla 
sofistikerade förpackningar för att 
nå vitt skilda marknadssegment och 
befolkningsgrupper. De kan uttrycka 
lyx, elegans, en fri livsstil, vuxenhet, 
status, maskulinitet eller kvinnlighet. 

Det är för att begränsa konsekvenser-
na av denna förpackningsreklam som 
standardiserade, neutrala, paket, blivit 
aktuella. Inga andra färger än de som 
finns i eventuella varningsbilder får 
förekomma, plus en neutral färg, t 
ex brunt, brungrönt eller grått, som 
täcker hela paketet. Namnet på varu-
märket trycks med ett vanligt typsnitt 
i svart och i liten storlek. Inte heller 
tillåts varumärken eller reklamtext på 
cigaretternas papper eller på insticksblad i paketen. 

Australien införde som första land i världen standardiserade 
cigarettpaket i december 2012. Paketen måste nu ha en 
brungrön, icke glänsande standardfärg. Förutom varningar 
i bild och text får det inte finnas några dekorationer. Det 
gör varningsbilderna ännu tydligare. Bilderna ska täcka 75 
procent av paketens framsidor och 90 procent av baksidor-
na. Varunamnen ska tryckas i en svart standardstil på högst 
12 punkter, lite större än den här texten som är 11 punkter. 
På andra sidan ska namnen på tillverkaren eller importören 
anges i ännu mindre stil. Flera länder har beslutat införa  

standardiserade förpackningar. Det är Irland, Storbritannien 
och Frankrike. Det var i mars 2015 som det engelska par-
lamentet antog lagen om neutrala paket. De tre riksdelarna 
Skottland, Wales och Nordirland fattar egna beslut, men 
fäljer den engelska lagen. I april månad beslutade det fran-
ska parlamentet om standardiserade cigarettförpackningar. 

Lagarna i dessa länder träder i kraft i 
maj 2016, samtidigt som de föränd-
ringar som EU:s tobaksproduktdirek-
tiv föreskriver ska ha genomförts.

Andra länder som planerar införa 
standardiserade paket är Norge, 
Nya Zeeland, Indien, Uruguay och 
Sydafrika. 

Opinionsundersökningar i flera 
länder, inklusive Sverige, visar att en 
majoritet stöder förslag om standar-
diserade förpackningar. Undersök-
ningen i Sverige 2012 gav en majori-
tet på 70 procent.

Parterna i Ramkonventionen för 
Tobakskontroll, FCTC, enades vid 
en konferens i Durban 2008 om rikt-

linjer för förbud mot logotyper, färger, 
varumärkesbilder och reklamtexter på tobaksförpackningar. 
Av riktlinjerna framgår att en sådan standardisering skulle 
öka effekten av varningarna i text och bild och förebygga 
industrins möjligheter att med olika färger ge missledande 
budskap om att ett visst märke är mindre farligt än andra. 
Ljusa pastellfärger uppfattas ofta på det sättet och tilltalar 
särskilt kvinnor.

I EU:s nya tobaksproduktdirektiv, finns ingen bestämmelse 
om obligatoriska, standardiserade, neutrala förpackningar, 
men varje medlemsland ges möjlighet att frivilligt besluta 
om sådana förpackningar. 
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Däremot kräver det nya direktivet obligatoriska bildvar-
ningar. Varningarna  med text och bilder ska uppta 65 
procent av de båda storsidorna. Tobaksförpackningarna 
ska även i övrigt vara enhetligt utformade som platta och 
fyrkantiga paket. Det innebär förbud för paket som ser ut 
som t ex parfymflaskor. Både parlamentet och ministerrådet 
sade emellertid nej till ett förbud för tunna s k ”slimmade” 
cigaretter, som är attraktiva särskilt för unga flickor.

Tobaksindustrin ser inte oväntat standardiserade förpack-
ningar som ett synnerligen allvarligt hot. Det framgår av de 
satsningar som industrin med Philip Morris International, 
PMI, och British American Tobacco BAT, i täten gjorde 
i Australien för att försöka stoppa parlamentsbeslutet om 
standardiserade förpackningar. Även sedan parlamentet 
klubbat lagen fortsatte tobaksbolagen sina kampanjer. BAT 
överklagade till Högsta domstolen med motiveringen att 
beslutet om standardiserade förpackningar stred mot varu-
märkesrätten, men förlorade. 

Philip Morris lät ett engelskt opinionsinstitut undersöka 
om cigarettförsäljningen i Australien minskat under det 
första året med standardiserade paket. Resultatet blev, på 
vaga grunder, att försäljningen inte minskat, men syftet med 
standardiserade paket är framför allt att påverka barn och 
tonåringar så att de inte börjar röka, samt också att stödja 
rökare som försöker sluta. Neutrala undersökninr visar att 
andelen rökare i Australien fortsätter minska.

En första positiv effekt var att samtalen till landets sluta 
röka-linjer mer än fördubblades redan de första veckorna 
med de nya paketen.

I den första internationella befolkningsstudien, ITC, av 
effekterna på nationell nivå i 22 länder av WHO:s konven-
tion för tobakskontroll har man även undersökt effekterna 
av standardiserade cigarettpaket i Australien. Där visade en 
undersökning som gjordes bland rökare och före detta rö-
kare ett år innan de standardiserade cigarettpaketen infördes 
och ett år efteråt att stödet för de standardiserade paketen 
nästan fördubblats under de två åren (från 28 till 51 pro-
cent). Andelen rökare i Australien fortsätter att minska efter 
introduktionen av standardiserde paket, från 15 procent år 
2010 till 12,8 procent 2013. Umdersökningar visar också 
att färre ugdomar börjar röka och att antalet synliga ciga-
rettpaket minskat i offentliga miljöer.

En undersökning i England visar att stödet för standardise-
rade  paket är så högt som 37 procent bland rökare och före 
detta rökare. Undersökningarna publicerades i december 
2014. En grundläggande granskning av 37 forskningsstu-
dier kring effekterna av standardiserade paket i Storbritan-
nien geomfördes på regeringens uppdrag av barnläkaren och 

den medicinske experten Cyril Chantler. Resultatet presen-
terades våren 2014. Chantler fann att det är vetenskapligt 
styrkt att standardiserade paket är mindre lockande än tradi-
tionella paket och att det därför är troligt att de påverkar 
konsumenterna och leder till minskad rökning och att färre 
barn börjar röka. 

Här följer tobaksindustrins vanligaste argument mot standardi-
serade, neutrala, förpackningar som bemöts med faktabaserade 
motargument.

Argument 1
Standardiserade förpackningar strider mot både EU:s och 
medlemsländernas lagar om bland annat skydd för imma-
teriella rättigheter som varumärken och varudesign liksom 
tryckfrihet, särskilt om de introduceras på unionsnivå. 
Fakta
Tysklands Centrum för Cancerforskning i Heidelberg 
utredde inför  revisionen av tobaksproduktdirektivet de 
legala aspekterna kring standardiserade förpackningar och 
fann då att en sådan bestämmelse i tobaksproduktdirektivet 
skulle stått väl i samklang med befintlig lagstiftning i såväl 
EU som i Tyskland. Enligt fördraget om EU:s funktionssätt, 
artikel 36, är hindrandet av fri rörelse för varor tillåtet för 
folkhälsoändamål.  

Argument 2
Risken för smuggling och illegal handel ökar kraftigt efter-
som det blir lättare att förfalska de standardiserade paketen.
Fakta
För standardiserade förpackningar gäller också  reglerna om 
varningsbilder. Det gör att paketen blir svårare att förfalska. 
Cigarettpaket och andra tobaksförpackningar kan dessutom 
förses med en för ögat osynlig säkerhetsmärkning som 
tulltjänstemän och polis kan kontrollera med scanner. Lagar 
om sådan märkning finns redan i flera länder och också i 
EU:s tobaksproduktdirektiv. Det rör sig om regler som gör 
det möjlilgt att spåra en förpacknings tillverkningsort och 
vilka vägar den har distribuerats. EU:s bestämmelser om 
säkerhetsmärkning  är helt i linje med reglerna i WHO:s 
Tobakskonvention.

Argument 3
Standardiserade förpackningar försvårar möjligheterna att 
informera konsumenterna och medför därför förvirring och 
osäkerhet.
Fakta
Någon ärlig konsumentupplysning från tillverkarna som 
producerar dessa varor som orsakar cancer och hjärt-kärl-
sjukdomar finns inte. Existerande varningar är påbjudna av 
myndigheter. På standardiserade förpackningar förstärks 
informationen om de hälsorisker tobaken medför tack vare att 
allt glorifierande av tobaken är borta. Förpackningarna ska ha 

Box 738, 101 35 Stockholm, Klara Östra Kyrkogata 10, www.tobaksfakta.se



varumärken enbart i form av ett standardiserat typsnitt, plus 
varningsbilder. Det hindrar vilseledande strategisk marknads-
föring. I stället förstärks informationen om hälsoriskerna.

Argument 4
Det finns inga bevis för att standardiserade paket skulle leda 
till minskad rökning.
Fakta
Eftersom lagen omstanardiserade förpackningar bara gällt 
två år i Australien är det än så länge svårt att avläsa effek-
terna, men det är ovanligt många av landets rökare som 
vänt sig till ”sluta röka-linjer” med motiveringen att de stora 
varningsbilderna fått dem att inse nödvändigheten av att 
sluta. Andelen rökare minskar och färre unga börjar röka.
Nya undersökningar visar också att stödet för de standar-
diserade paketen ökat kraftigt bland rökare och före detta 
rökare.Resultat från forskning och undersökningar visar på 
ett övertygande sätt effektiviteten hos de standardiserade 
förpackningarna. Av hemliga dokument från amerikanska 
tobaksbolag som offentliggjordes 1998 framgår dessutom 
att de traditionella paketen är framgångsrika ”tysta försäl-
jare”. Om de standardiserade förpackningarna inte bedöm-
des som ett hot mot försäljningen skulle tobaksbolagen 
inte arbeta så hårt för att försöka stoppa dem. I deras taktik 
ingår att, som Philip Morris i Australien, bekosta studier 
med uppgift att granska effekterna av standardiserade paket 
på ett sätt som gynnar tobaksindustrin. De metoder som 
använts hittills  har underkänts av seriösa forskare.

Argument 5
Standardiserade förpackningar bryter mot internationella 
och bilaterala handelsavtal och länder riskerar att få betala 
skadestånd till tobaksbolag.
Fakta
Internationella handelsavtal tillhandahåller undantagsregler 
från handelsfriheten när det gäller folkhälsoaspekter så länge 
undantagen inte missgynnar exportvarorna och favoriserar 
landets egna produkter. Tobaksbolagen i Australien åbero-
pade också regler och avtal inom Världshandelsorganisatio-
nen, WTO, för att stoppa de standardiserade paketen, t ex 
TRIPS, som behandlar det rättsliga skyddet av varumär-
ken och upphovsrätt (immateriell rätt), TBT, ett avtal om 
tekniska handelshinder och WTOs huvudavtal för interna-
tionell handel, GATT. Lagutskottet i Australiens parlament 
analyserade hösten 2011 hur lagen om standardiserade 
förpackningar förhöll sig till dessa avtal och fann där inga 
hinder mot att genomföra lagen. Samtliga avtal ger möjlig-
het till regleringar kring liv och hälsa om man anser sig inte 
kunna nå samma mål med andra åtgärder. 

WTO har tidigare slagit fast att regler för varningar på 
tobaksförpackningar är ett sådant acceptabelt undantag. 
Det hindrade inte Ukraina, Honduras, Dominikanska 

republiken, Indonesien och Kuba att anklaga Australien för 
att med sin lag om standardiserade, neutrala, cigarett- och 
cigarrförpackningar bryta mot WTO-avtalet om immate-
riell rätt, TRIPS. 
Första steget i en process där ett medlemsland anklagar ett 
annat för att ha brutit mot något av WTOs avtal är kon-
sultationer mellan de berörda länderna. Leder dessa inte 
någon vart kan det klagande landet kräva att WTO inrättar 
tvistlösningspaneler bestående av tre oberoende experter. 
De fem länderna har vart och ett begärt sådana paneler. Det 
ledde till att WTOs tvistlösningsorgan, DSB, i april 2014 
beslutade att en för länderna gemensam panel skulle inrät-
tas. Panelen hade formellt sex månader på sig att komma 
fram till en lösning, vilket skulle ha skett till november 
2014, men dels kan panelen begära uppskov och dels kan 
parterna överklaga. Det kan fördröja ett slutgiltigt avgö-
rande med månader och år.

Med TRIPS införlivade WTO år 1996 ett avtal om im-
materiell rätt i sitt regelverk. Det gäller upphovsrätt, 
varumärkesrätt, patent, mönster och geografiska ursprungs-
beteckningar. Några av de klagande åberopar även ett avtal 
som kallas TBT och som handlar om tekniska hinder i den 
internationella handeln. 

Det är de klagande länderna som dragit ut på tiden i proces-
sen i förhoppning om att de länder som förbereder lagar om 
standardiserade förpackningar skulle avvakta utgången av 
tvisten med Australien innan några beslut fattades, men det 
visade sig vara fel.  Storbritannien, Irland och Frankrike har 
inte väntat.
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