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EU-kommissionens förslag till 
Tobaksproduktdirektiv, dnr S2012/208/FST 
Tobaksfakta	  –	  oberoende	  tankesmedja	  har	  beretts	  tillfälle	  att	  yttra	  sig	  över	  rubr.	  ärende	  och	  vill	  anföra	  
följande:	  

Sammanfattning: 
Tobaksfakta välkomnar förslaget till nytt Tobaksproduktdirektiv. Det behövs en anpassning och modernisering av 
reglerna p.g.a. nya vetenskapliga rön, nya typer av produkter m.m. Inte minst viktigt är att förhindra att 
bestämmelser kringgås. 
• Vi tillstyrker de föreslagna bestämmelserna om ingredienser och utsläpp. Den hittillsvarande 
ingrediensrapporteringen behöver effektiviseras och kompletteras med rapportering av marknadsundersökningar 
och försäljningsdata som gör det möjligt att upptäcka om t.ex. vissa ingredienser gör en produkt mer attraktiv för 
barn och ungdom. Ingredienser med sådan effekt bör regleras eller förbjudas. Först härigenom kan den 
resurskrävande ingrediensrapporteringen utvecklas till en hälsopolitiskt värdefull ingredienskontroll. 
• Maximivärdena för vissa utsläpp bör behållas. Mätvärden bör dock inte redovisas i märkning på paketen 
eftersom detta kan vara vilseledande. Vi tillstyrker att denna redovisning byts ut mot en mer allmän upplysning om 
rökens innehåll av cancerframkallande ämnen.  
• Vi tillstyrker ett förbud mot ingredienser som ger produkterna en karakteristisk smak. Sådana ingredienser kan 
göra produkterna attraktiva för barn och ungdom och verka vilseledande i fråga om deras skadlighet. Förbudet bör 
även gälla rökfri tobak, inkl. svenskt snus. 
• Vi tillstyrker att hälsovarningarna görs större och kombineras med bilder. Bildbiblioteket behöver dock utvecklas 
och bl.a. anpassas från genderperspektiv. Om bilderna utformas med noggrannhet och omsorg, har de en stor och 
kostnadseffektiv informationspotential. Från genderperspektiv välkomnar vi också att beteckningar som ”slim” är 
förbjudna och att även särskilt smala cigaretter förbjuds. Vi välkomnar även möjligheterna att ingripa mot viss 
förpackningsreklam, t.ex. mot vilseledande färger. Allra bäst vore att, i likhet med t.ex. Australien, införa regler om 
neutrala paket. Hälsoskadliga produkter skall inte förpackas i guld och purpur. 
• Tobaksfakta välkomnar de nya bestämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning. Ansvaret för datalagring 
m.m. måste vila på medlemsstaterna, inte på tobaksindustrin. 
• Exportförbudet för svenskt snus bör behållas. Svenska erfarenheter talar för att ökat snusande inte tränger undan 
utan adderas till rökningen, så att hälsoriskerna ökar. Riksdag och regering bör upphöra med ansträngningarna att 
få EU:s snusförbud upphävt. Dessa strävanden strider mot Sveriges egna folkhälsomål, mot Sveriges s.k. ANDT-
strategi samt mot de åtaganden som Sverige gjort genom att ratificera WHO:s ramkonvention för tobakskontroll 
(FCTC). Ett upphävande av förbudet medför också en risk att svenska arbetstillfällen i onödan flyttas utomlands. 
• Arbetet för minskat tobaksbruk måste innefatta andra insatser och åtgärder än de som ingår i detta direktiv. Det 
handlar om att ta på allvar och att genomföra WHO:s ramkonvention om tobakskontroll. Det gäller både 
regleringar som kan införas på nationell nivå (t.ex. exponeringsförbud för tobaksvaror), och insatser för förbättrad 
hälsopplysning, utbyggt tobaksavvänjningsstöd och fler tobaksfria miljöer. 
• Ett effektivt arbete för minskat tobaksbruk förutsätter också att hälsopolitiken skyddas från påverkan av 
kommersiella och andra intressen inom tobaksindustrin. Detta ingår i Sveriges åtaganden enligt artikel 5.3. i 
ramkonventionen. 



 

Allmänt	  

Förslaget till nytt Tobaksproduktdirektiv (TPD) innebär en modernisering och uppdatering som är mycket 
angelägen. Den internationella tobaksindustrin fortsätter oförtrutet att arbeta för att sprida och öka tobaksbruket, 
utan hänsyn till de enorma skadeverkningar det medför för människors hälsa och miljö.  Tobaksindustrin utnyttjar 
varje svaghet eller kryphål i det legala skyddsnätet, och finner ständigt nya möjligheter att göra sina dödliga 
produkter mera lockande för barn och ungdomar, inte minst unga kvinnor. Detta är den huvudsakliga bakgrunden 
till att det nu har blivit nödvändigt att omarbeta direktivet, så att det innefattar nya produktrelaterade åtgärder och 
förhindrar att redan gällande bestämmelser kringgås. Självfallet har det även kommit nya vetenskapliga rön som 
måste beaktas. 
 
Världshälsoorganisationens (WHO:s) ramkonvention för tobakskontroll (FCTC), som har ratificerats av såväl EU 
som Sverige, fastslår otvetydigt att det finns en grundläggande och olösbar konflikt mellan tobaksindustrins och 
folkhälsans intressen. Genom konventionen (artikel  5.3) har Sverige även förbundit sig att skydda hälsopolitiken 
från påverkan av kommersiella och andra intressen inom tobaksindustrin. 
 
Tobaksfakta ifrågasätter inte principiellt att olika tobaksbolag och branschorganisationer har beretts tillfälle att 
yttra sig i rubr. ärende. Vi förutsätter dock att de inte härigenom får möjligheter att påverka hälsopolitiken, utan 
endast ges möjlighet att påtala konkreta frågor av tillverkningsteknisk natur o. dyl. 
 
Ingredienser	  och	  utsläpp	  (Avdelning	  II,	  Kapitel	  I)	  

Tobaksfakta tillstyrker de föreslagna bestämmelserna. Vad gäller Artikel 3 har det sedan länge varit känt att 
fastställandet av maximivärden för tjära m.fl. ämnen har ett begränsat värde från hälsosynpunkt. Dessa värden 
reglerar endast utsläppen vid maskinell rökning av en cigarett på ett standardiserat sätt under laboratoriemässiga 
förhållanden. Konsumentens faktiska intag av tjära m.m. bestäms dock av en rad andra faktorer, som kan påverkas 
av andra egenskaper eller beståndsdelar hos produkten än de som nu regleras i denna artikel. Sådana faktorer är 
t.ex. smak, partikelstorlek eller pH-värde hos röken, eller konsumentens röksätt eller grad av beroende. Trots detta 
är det viktigt att gällande bestämmelser om maximivärden behålls. Samtidigt är det viktigt att maximivärdena inte 
redovisas genom märkning på paketen, eftersom detta kan vara vilseledande för konsumenterna (se vidare nedan).  
 
Vad gäller Artikel 5 kan man notera att ingrediensrapporteringen har inneburit ett betydande merarbete för 
hälsomyndigheterna. Det är viktigt att dessa förfaranden effektiviseras, t.ex. genom digitalisering. Det hälsomässiga 
värdet av ingrediensrapporteringen har också varit ifrågasatt, eftersom myndigheterna inte haft möjlighet att 
närmare bedöma t.ex. om och hur olika former av ingredienser kan ha påverkat olika konsumentgrupper. Inte 
heller har myndigheterna kunnat ingripa mot ingredienser, t.ex. smakämnen, som man befarat skulle göra somliga 
produkter mer attraktiva för barn och ungdomar. I det nya direktivet föreslås nu att tillverkare och importörer skall 
lämna in bl.a. marknadsundersökningar och uppgifter om försäljningsvolymer, vilket i sig självfallet medför 
ytterligare merarbete. Det är dock just genom tillgång till detta slags information som ingrediensrapporteringen får 
sitt fulla hälsomässiga värde, eftersom det då blir lättare att konstatera om vissa ingredienser, t.ex. smakämnen, 
påverkar konsumtionen hos t.ex. ungdomar.  Sådan kunskap är nödvändig när nu medlemsstaterna (med 
anmälningsskyldighet) och kommissionen (genom delegerade akter) även får en välkommen möjlighet att förbjuda 
resp. fastställa högsta tillåtna halter för ingredienser och för andra utsläpp än de hittills reglerade. 
 
I synnerhet är det viktigt att man förbjuder ingredienser som ger cigaretter, rulltobak och rökfria tobaksvaror en 
karaktäristisk smak (Artikel 6). Tobaksindustrin har under de senaste årtiondena alltmer börjat använda sig av 
sådana ingredienser. Det har handlat om tillsatser som gett röken en ”frisk” smak och därigenom vilselett 
konsumenterna beträffande dess såväl akuta som långsiktiga effekter för luftvägar och andra organ. Under den 
allra senaste tiden har man t.ex. hårdlanserat s.k. click-cigaretter, som har en behållare i filtret varifrån 
konsumenten med en knapp kan utlösa en tillsats av mentol. Denna typ av cigaretter är redan förbjuden i 
Tyskland. Det har vidare handlat om ingredienser som gett produkterna en påtagligt annorlunda karaktär än 
traditionella tobaksvaror och därigenom kan få konsumenten att felaktigt uppfatta dem som ”mindre farliga” än 
andra tobaksprodukter.  Det har också handlat om ingredienser som riskerar att göra produkterna särskilt lockande 
för vissa grupper, t.ex. barn och ungdomar. Dessa senare förfaranden får anses särskilt vilseledande och förkastliga 
utifrån strävan om en hög hälsoskyddsnivå. Att t.ex. ett läkemedel kan smaksättas för att underlätta att det intas av 



 

ett barn (som exempelvis när en hostmedicin ges smak av hallon), ter sig försvarligt. Att samma typ av 
smaksättning används i syfte att underlätta för barn och ungdomar att börja använda tobak (och något annat syfte 
med sådan smaksättning kan vi inte finna), är däremot totalt oförsvarligt. Läkemedel kan förbättra hälsan. Tobaken 
bara skadar hälsan. 
 
Mot denna bakgrund tillstyrker vi kraftfullt att det förbud mot tobaksvaror med karaktäristisk smak som föreslås i 
Artikel 6, även skall omfatta rökfri tobak (se vidare nedan). Vi ställer oss dock tveksamma till att vissa andra 
produkter (t.ex. cigarrer) undantas från förbudet. Undantaget sägs gälla produkter som främst används av äldre 
konsumenter, men det omfattar även t.ex. vattenpipstobak (se vidare nedan) som veterligen främst används av 
ungdomar. Vi noterar emellertid att kommissionen ges möjlighet att upphäva undantagen om någon betydande 
förändring av omständigheterna (t.ex. ökande konsumtion bland unga personer) sker. Denna möjlighet bör snarast 
möjligt utnyttjas just beträffande vattenpipstobak. 
 
Sammanfattningsvis konstaterar vi att det är först med dessa nya bestämmelser som ingrediensrapporteringen, som 
hittills främst utgjort en administrativ belastning, kan utvecklas till en hälsopolitiskt värdefull ingredienskontroll. 
 
Märkning	  och	  förpackning	  (Avdelning	  II,	  Kapitel	  II)	  

Tobaksfakta tillstyrker de förslagna bestämmelserna. I synnerhet är det viktigt att varningarna blir större (minst 75 
och helst 80% av den yta där de trycks) och kombineras med bilder, samt att de innefattar hänvisningar till tobaks-
avvänjningshjälp. Det har också stor betydelse att varningen placeras i överkanten av paketen; forskning har visat 
att detta ökar uppmärksamhetsvärdet betydligt. Bilderna är också viktiga för att göra budskapet tydligt för 
konsumenter som har bristfälliga kunskaper i landets språk. 
 
Det hittillsvarande ”biblioteket” av bilder bör dock utvecklas. Det är viktigt att bilderna har ett sakligt och tydligt 
innehåll, och att de lyfter fram och ytterligare belyser de allvarliga hälsoriskerna. De bör också anpassas för olika 
målgrupper och även (vilket framhålls i artikel 4.2.d i WHO:s ramkonvention för tobakskontroll) granskas från 
genderperspektiv. I hittillsvarande bildbibliotek har det funnits en tendens att visa män när det handlar om 
allvarliga hälsorisker men kvinnor när det gäller mindre allvarliga, o.dyl. Om bilderna utformas med noggrannhet 
och omsorg, har de en stor och kostnadseffektiv informationspotential.  
 
Förbudet mot att omge hälsovarningen med en ram (Artikel 7) har ingen klar motivering, annat än att varningen 
skall göras större. Eftersom förekomsten av en ram i sig kan göra varningen mer framträdande, är det nu viktigt att 
kommissionen får – och verkligen tillvaratar – möjligheten att reglera även sådant som layout och bakgrundsfärg 
(Artikel 8). Borttagandet av ramen får inte medföra att varningarna blir mindre framträdande. 
 
Tobaksfakta välkomnar att det tidigare angivandet av mätvärden för tjära m.fl. ämnen nu byts ut mot en 
informationstext om tobaksrökens innehåll av cancerframkallande ämnen. Med tanke på mätvärdenas begränsade 
giltighet för den enskilde konsumentens faktiska intag (se ovan), har den hittillsvarande märkningen med 
mätvärden riskerat att vilseleda konsumenterna.  
 
I diskussionen inför det nya direktivet har många, inkl. Tobaksfakta, förespråkat införande av regler om ”neutrala 
paket”, i likhet med vad som finns eller föreslagits i en del andra länder (t.ex. Australien, Frankrike, Norge, Nya 
Zeeland och Storbritannien). Sådana regler rekommenderas också i WHO:s ramkonvention om tobakskontroll. 
Det nya direktivförslaget nämner inte begreppet ”neutrala paket”, vilket vi beklagar. Samtidigt innehåller direktivet 
bestämmelser med en liknande effekt. Det gäller t.ex. de kombinerade hälsovarningarna som skall uppta 75 % av 
de båda största sidorna av paketet, samtidigt som två andra texter placeras på kortsidorna. Dessutom innehåller 
direktivförslaget tydliga bestämmelser om produktbeskrivning (Artikel  12) som kraftigt begränsar tobaksindustrins 
möjligheter att via förpackningsreklamen sprida vilseledande budskap om hälsorisker, ingredienser m.m.  Eftersom 
det även skall införas en spårbarhets- och säkerhetsmärkning på paketen, kommer utrymmet för 
förpackningsreklam att begränsas avsevärt. Det återstår att se om inte dessa bestämmelser sammantaget leder till 
att även paket på den europeiska marknaden blir mer ”neutrala”, t.ex. att vilseledande färger försvinner. Extremt 
hälsoskadliga produkter skall inte förpackas i guld och purpur.  
 



 

Förbuden i Artikel 12 innefattar även ett förbud mot cigaretter med en diameter på mindre än 7,5 mm. Det har 
visats att sådana cigaretter ofta uppfattas vara ”mindre farliga”, vilket i sig innebär att förbudet är motiverat. 
Tobaksindustrin har länge marknadsfört sådana cigaretter under beteckningen ”slim”, vilket kan ge vissa 
konsumenter, t.ex. unga kvinnor, ett intryck av att rökning är en lämplig metod för viktkontroll. För att förebygga 
sådana missförstånd bör alltså inte bara själva beteckningen ”slim” vara förbjuden, utan också de särskilt smala 
cigaretterna som sådana. Av tänkbara metoder för viktkontroll torde cigarettrökning vara en av de minst effektiva 
och allra mest hälsoskadliga. Att många av de ”smala” cigaretterna även genom namn, förpackningsdekor etc. ger 
intryck att vara särskilt inriktade på att få nya rökare bland unga kvinnor, gör förbudet än mer angeläget. 
 
Tobaksfakta välkomnar de nya bestämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning (Artikel 14). Olika former 
av smuggling och illegal handel medför inte bara att stater går miste om skatteintäkter, utan också att konsumenter 
får tillgång till billigare cigaretter. Till detta kommer att aktörer inom den illegala verksamheten negligerar även 
bestämmelser om t.ex. åldersgräns för inköp. Sammantaget riskerar detta att bidra till ökad konsumtion, särskilt 
bland ungdomar och andra grupper med hög priskänslighet.  Även från hälsosynpunkt är det alltså mycket 
angeläget att motverka smuggling och illegal handel. 
 
Tobaksfakta ifrågasätter dock förslaget (i punkt 6) att tillverkare och importörer skall sluta egna avtal med tredje 
part om datalagring. Det finns talrika exempel där det är tobaksindustrin själv som har organiserat eller varit aktivt 
involverad i smuggling och annan illegal handel. Mot denna bakgrund bör ansvaret för datalagringen vila på 
medlemsstaterna, även om dessa i sin tur kan sluta avtal med en tredje part för verksamheten. Den ”externe 
revisorn” bör utses av kommissionen. Eftersom registreringen kan ske i aggregerad form, t.ex. av 
ytterförpackningar, bör man överväga att även på dessa införa en obligatorisk säkerhets- och spårbarhetsmärkning, 
som kan kopplas till märkningen av inneliggande styckförpackningar.  
 
Tobaksfakta anser vidare att kampen mot smuggling och annan illegal handel bör effektiviseras ytterligare, genom 
att medlemsstaterna inför bestämmelser om licensiering av alla led inom tobakshandeln, från tillverkare och 
importörer till parti- och detaljhandlare. En sådan lagstiftning finns sedan 2009 i Finland och borde kunna stå 
modell för en liknande reglering i Sverige. Ett sådant system bör införas även på EU-nivå. Tobaksfakta tillstyrker 
därför även direktivets förslag när det gäller gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror (Kapitel IV i 
direktivförslaget), men ifrågasätter om en anmälningsplikt är tillräcklig för att få kontroll över verksamheten. Ett 
system med licenser eller försäljningstillstånd är bättre lämpat för att effektivt bekämpa brottsligheten inom 
tobaksbranschen. 
 
Tobak	  för	  användning	  i	  munnen	  (Avdelning	  II,	  Kapitel	  III)	  

Tobaksfakta välkomnar att exportförbudet för svenskt snus behålls. WHO:s ramkonvention om tobakskontroll 
(FCTC), som Sverige och EU har ratificerat, innebär ett åtagande att motverka allt tobaksbruk, inte endast 
rökningen. Det är uppseendeväckande att flera svenska regeringar, med stöd i riksdagen, negligerar detta åtagande 
genom att i stället argumentera för ett upphävande av snusförbudet. I stället för att ”skydda hälsopolitiken från 
påverkan av kommersiella och andra intressen inom tobaksindustrin” (ramkonventionens artikel 5.3), arbetar man 
aktivt för att främja tobakskonsumtion och tobaksindustri, ja, rentav för att främja enskilda privatägda 
tobaksbolags affärsintressen. De särskilda riktlinjer som antagits i anslutning till artikel 5.3. säger också att 
tobaksindustrin inte skall stimuleras att etablera eller driva sin verksamhet. Att Sverige nu arbetar i rakt motsatt 
riktning, skapar en betydande ”bad-will” internationellt. Sverige har tidigare inte varit känt för motstånd mot 
hälsofrämjande insatser från EU:s eller WHO:s sida, eller överhuvud taget för att medvetet och aktivt negligera 
och sabotera internationella åtaganden och ingångna avtal. 
 
De juridiska och handelspolitiska argument som anförs för att upphäva snusförbudet, har redan prövats och 
underkänts av EG-domstolen för snart ett decennium sedan. Men Sveriges regering fortsätter oförtrutet sina 
ansträngningar att få exportförbudet för snus upphävt. Tobaksfakta antar att regeringens agerande i stället 
motiveras av två andra strävanden: Man vill 1. kanske främja en ”mindre farlig” produkt (snus) i hopp om att 
därmed motverka en ”mer farlig” (rökverk), och 2. slå vakt om inhemska arbetstillfällen. Tobaksfakta anser dock 
att inget av dessa motiv har någon bärkraft.  
 



 

Snus är ingen ofarlig eller harmlös produkt. Snus är genom sitt nikotininnehåll starkt beroendeframkallande. 
Studier har visat att snusning kan öka risken för bukspottkörtelcancer, kan skada foster och graviditet, kan öka 
risken för diabetes och kan ha negativa effekter på hjärt-kärlsystemet. Att rökningens skadeverkningar är ännu 
större, är från hälsosynpunkt irrelevant, så länge det inte är tydligt visat att ökad snusning orsakar minskad rökning.  
 
Av Nationella folkhälsoenkäten framgår att skillnaden i andelen dagligrökare mellan män och kvinnor är närmast 
försumbar (10 resp. 12 procent år 2011), samtidigt som dagligsnusningen är mindre vanlig bland kvinnorna (tre 
procent mot 18 procent bland männen).  Andelen f.d. rökare är densamma bland män och kvinnor (17 procent). 
Andelen som dagligen använder tobak är påtagligt högre bland männen (26 procent) än bland kvinnorna (15 
procent). Snusningen tycks alltså inte tränga undan, utan snarare adderas till rökningen. 
   
En närmare analys av ackumulerade data från Nationella folkhälsoenkäten under flera år visar att nästan fyra av tio 
manliga snusare aldrig har rökt. En dryg tredjedel av snusarna var samtidigt rökare (”blandbruk”). De var 
dagligrökare i nästan lika stor utsträckning, och rökte då och då i nästan dubbelt så stor utsträckning som män i 
allmänhet. Knappt var fjärde snusare var ex-rökare. De som faktiskt slutat röka men snusar, utgör alltså endast 
några få procent av hela befolkningen. Mot denna bakgrund är det inte realistiskt att föreställa sig att ett upphävt 
snusförbud skulle minska rökningen i andra EU-länder, där snuset är okänt och ännu inte socialt accepterat. Det 
troliga är att rökningen består och snusandet möjligen adderas till befintligt tobaksbruk. 
 
Från tobaksbranschens sida har det – enligt direktivets bakgrundsbeskrivning – hävdats att produkten skulle ha en 
stor marknadspotential om förbudet hävdes. Detta förefaller knappast troligt, men även om så skulle vara, är det 
mest sannolikt att snuset (liksom i Sverige) inte skulle tränga undan utan adderas till rökningen, vilket är klart 
negativt från hälsosynpunkt. 
  
Om dock snuset, mot förmodan, skulle få framgång på den europeiska marknaden, skulle detta högst sannolikt 
medföra negativa effekter när det gäller arbetstillfällen i Sverige.  Den dominerande svenska snustillverkaren, 
Swedish Match, är ett efter internationella mått litet företag, som redan idag har en stor andel (ca 75 procent) 
utländska ägare. Det är, i enlighet med normala marknadsekonomiska mekanismer, högst troligt att bolaget snabbt 
skulle bli ett intressant uppköpsobjekt om snusförbudet upphävdes. Redan idag har ett av världens största 
cigarettföretag, Philip Morris, ett nära samarbete med Swedish Match om att sprida snuset utanför EU; ett 
samarbete som snabbt skulle kunna utvecklas till ett samgående eller förvärv. Därmed skulle arbetstillfällen i 
Sverige komma i fara. 
 
Det finns lärdomar att hämta från det som hände med de svenska cigarettmärkena, när Swedish Match sålde ut 
dem. De anställda vid cigarettfabriken var förhoppningsfulla – äntligen skulle de få en annan ägare som satsade på 
cigaretterna och inte bara prioriterade snuset. Men efter bara några år hade produktionen flyttats utomlands, och 
den anrika cigarettfabriken i Malmö lades ner. De nya ägarna flyttade tillverkningen till fabriker i andra länder, med 
annat löneläge och kortare avstånd till såväl marknader som tobaksodlande länder. Det finns en påtaglig risk att 
samma mekanismer träder i funktion om snuset blir mer kommersiellt intressant genom att snusförbudet i EU 
upphävs. Det bästa försvaret för svenska arbetstillfällen blir således att exportförbudet blir kvar, så att snuset även 
i framtiden förblir en ”typiskt svensk”, smått exotisk produkt med en begränsad marknad i EU:s utkant. 
 
Regeringens politik i förhållande till EU:s snusförbud är svårförståelig med tanke på Sveriges egna, av riksdagen 
fastställda folkhälsomål. De gällande folkhälsomålen innefattar ett övergripande mål som är relevant i 
sammanhanget: Minskat bruk av (alkohol och) tobak. Inget undantag görs för snus. Så nyligen som i mars 2011 
beslutade riksdagen om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-
politiken). Här sägs bl.a. att tillgången och tillgängligheten till tobak skall minska. I synnerhet gäller att verksamma 
metoder för att förhindra att någon debuterar tidigt med tobak, skall prioriteras. Det sägs vara nödvändigt att 
aktivt driva ANDT-politiska frågor inom EU och internationellt. Sverige sägs också verka för att de strategier och 
konventioner som Sverige stödjer eller undertecknat (således även WHO:s ramkonvention om tobakskontroll ), får 
genomslag i den nationella politiken. Det långsiktiga målet sägs vara att bidra till en folkhälsobaserad och restriktiv 
syn på ANDT inom EU och internationellt. 
  



 

Mot denna bakgrund kunde man förvänta att statsmakterna upphör med sina strävanden att få exportförbudet 
upphävt, och intar en – åtminstone – ”neutral” hållning till det snusförbud som ju bara omfattar andra länder. Man 
kunde rentav förvänta en mer restriktiv inställning, även till marknadsföringen av snus inom landet. 
 
Under senare år har svenska snustillverkare ökat sina ansträngningar att marknadsföra snus till nya 
konsumentgrupper. En mängd nya snusmärken och märkesvarianter har lanserats, samtidigt som användningen av 
smaktillsatser ökat kraftigt. Numera finns snus med smak av t.ex. mint, vanilj, viol, lakrits, lime, tranbär, 
granatäpple, rabarber, ingefära och apelsin. Såväl användandet av smaktillsatser som andra omständigheter, inte 
minst förpackningarnas design, visar otvetydigt att producenterna anstränger sig till det yttersta för att vinna nya 
konsumenter, främst bland unga kvinnor. Detta strider uppenbart mot de samhälleliga mål och strategier som 
redovisats ovan. Det vore mot denna bakgrund svårförståeligt om riksdag och regering inte skulle tillvarata det 
tillfälle som direktivet nu erbjuder, att reglera smaktillsatserna i snus. Man kunde förvänta att riksdag och 
regeringen inte enbart accepterar utan tvärtom aktivt främjar att direktivets regler om smaktillsatser skall omfatta 
även det svenska snuset. Ytterst handlar det om de nationella folkhälsomålens och strategiernas trovärdighet, inom 
och utom landet. 
 
Tobaksvaror	  av	  ny	  typ,	  samt	  Övriga	  produkter	  (Avdelning	  II.	  Kapitel	  V;	  Avdelning	  III)	  

Tobaksfakta tillstyrker de åtgärder som föreslås. Det har under senare år förekommit försök att lansera nya 
tobaksprodukter, även sådana som kan appellera till barn och ungdom (t.ex. tobakstuggummi). De lanseras ibland 
under förevändningen att de kan underlätta rökstopp, utan att producenterna visat minsta intresse av att låta dem 
undergå den prövning som ”riktiga” läkemedel för rökavvänjning måste genomgå. Det lanseras också örtprodukter 
för rökning, exempelvis örtcigaretter och vattenpipstobak, som hittills undgått reglering och som av många 
uppfattas som harmlösa eller rentav hälsovänliga. Det handlar dock om inhalering av förbränningsprodukter från 
organiskt material; en rök som med naturnödvändighet innehåller bl.a. tjärpartiklar och därför måste förutsättas 
medföra allvarliga hälsorisker. Det är med andra ord hög tid att ta kontroll över sådana produkter. 
 
Avslutande	  kommentarer	  

Tobaksfakta välkomnar således det nya förslaget till tobaksproduktdirektiv. Samtidigt måste framhållas att arbetet 
för minskat tobaksbruk måste innefatta andra insatser och åtgärder än de som ingår i detta direktiv. Det handlar 
om att ta på allvar och att genomföra WHO:s ramkonvention om tobakskontroll, som både EU och Sverige har 
ratificerat. Det gäller både regleringar som kan införas på nationell nivå (t.ex. exponeringsförbud för tobaksvaror), 
och insatser för förbättrad hälsopplysning, utbyggt tobaksavvänjningsstöd och fler tobaksfria miljöer. Tobaksfakta 
måste med beklagande konstatera att Sverige här, i jämförelse med andra länder, har hamnat ordentligt på 
efterkälken. 
 
Ännu i början av 1990-talet (då en borgerlig regering införde Tobakslagen), betraktades Sverige internationellt som 
ett föregångsland i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet mot tobaksbruket. Andelen rökare i 
befolkningen var låg, jämfört med andra länder. Sedan dess har andra länder förstärkt sitt arbete – enbart i Norden 
har t.ex. Finland infört licensiering av tobakshandeln och Norge lagstiftat om exponeringsförbud för tobaksvaror. 
Båda länderna har – liksom flera andra – tagit fram handlingsplaner för en målmedveten ”utfasning” av 
tobaksbruket på några decenniers sikt. Och rökningen minskar, men Sverige sackar efter. Våra folkhälsomål för 
2014 om tobak kommer inte att uppnås, och våra strategier tycks inte ha fullt stöd ens från dem som beslutat om 
dem. Man kan inte värja sig mot intrycket att tobaksindustrin tillåts påverka hälsopolitiken, trots det stopp för 
sådan påverkan som återfinns i artikel 5.3 i WHO:s ramkonvention om tobakskontroll.  
 
Det är nu hög tid att Sverige återtar sin tidigare position. Man måste utgå ifrån att tobaksbruket inom ett par 
decennier har upphört. Varje annan utveckling i ett modernt samhälle, med de resurser som här står till buds, vore 
ett misslyckande. 
 
Tobaksfakta – oberoende tankesmedja 
 
 
Göran Boëthius, ordförande  


