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Mi=	fokus	idag:	Hur	tobaksfrågan	i	Sverige	
påverkas	av	några	vik?ga	globala	faktorer	

•  EU	och	tobaken	
• WHO:s	TobakskonvenJon	
•  Tobaken	och	FN:s	17	hållbarhetsmål	
•  Tobaksindustrin	
•  Till	sist	vilka	utmaningar	i	tobaksfrågan	
Sverige	står	inför		

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



3	BINDANDE	direk?v	för	
medlemsländerna	
• Ska=edirek?vet,		
• Marknadsförings-/Sponsorings-				
direk?vet	
• Tobaksproduktdirek?vet	(TPD)	
	
FRIVILLIGA	Rekommenda?oner	
• Rökfria	miljöer	mm	
• Småpaket	
• Redovisning	av	tobaksindustrins	
	reklamutgiSer	
	
EU	Kampanjer			
T	ex	HELP,	The	Unstopable	Campaign	
	
	
	

1.	EU	och	Tobaken	



Reviderade	tobaksproduktdirek?vet	(TPD)	–	
Ex	på	några	nya	regler	
•  Hälsovarningar	(bild	och	text	65	%	på	bägge	”storsidorna”)	

och	textvarningar	på	cigareXer,	rulltobak	och	
vaXenpiptobak	

•  Snus	och	rökfri	tobak	får	ny	varning		”Denna	tobaksvara	
skadar	hälsan	och	är	beroendeframkallande”	

•  Även	örtprodukter	för	rökning	ska	varningsmärkas	
•  Förbjudet	aX	redovisa	halten	av	tjära	nikoJn	och	

kolmonoxid	i	cigareXer	e\ersom	värdena	är	mycket	
missvisande		

•  Tobaksvaror	förutom	snus	får	inte	på	förpackningen	hänvisa	
Jll	smak,	do\,	smakJllsatser	eller	andra	Jllsatser		



Forts	reviderade	tobaksproduktdirek?vet	
(TPD)–	Exempel	på	nya	regler	
•  CigareXpaketen	ska	innehålla	minst	20	cigareXer	och	

rulltobak	förbjuden	i	styckeförpackningar	med	eX	
innehåll	mindre	än	30	gram			

•  ”AXrakJva”	ingredienser	i	röktobak	regleras/förbjuds	
inkl	mentol				



Så	här	ser	cigare=paketen	ut	i	Sverige	från	
och	med	hösten	2016	

Fram	 Bak	 Sidor	



Ex	på	bildvarningar	som	nu	har	börjat	dyka	upp		
cigare=paketen	i	Sverige	(12	av	14	från	
uppsä=ning	1)				



	2.	WHO:s	Tobakskonven?on	(FCTC)	vad	är	
det?	

•  EX	internaJonellt	juridiskt	bindande	ramavtal	med	såväl	
skyldigheter	som	rekommendaJoner	

•  Sverige	liksom	EU	raJficerade	TobakskonvenJonen	2005	vilket	
innebär	aX	man	förbundet	sig	aX	göra	siX	yXersta	för	aX	
förverkliga	TobakskonvenJonen.	

•  Har	samma	juridiska	status	som	t	ex	BarnräXskonvenJonen	och	
KvinnokonvenJonen	(CEDAW)	

•  KonvenJonen	lägger	”golvet”	men	anslutna	parter	kan	införa	
”tuffare”	åtgärder	och	”nå	taket”		

		



Forts:	WHO:s	Tobakskonven?on	(FCTC)	vad	är	
det?	

•  Innehåller	alla	åtgärder	som	
behövs	för	aX	kunna	
eliminera	tobaksbruket		

•  Från	informaJon,	utbildning,	
tobaksavvänjningsstöd	och	
en	akJv	skaXepoliJk	Jll	
lagsJ\ning	om	t	ex	
exponeringsförbud,	
reklamfria	paket,	
varningsbilder,	
produktkontroll	och	rökfria	
miljöer		



Ryssland	nu	med	
sedan	3	juni	2008	!	

180	länder	representerande	drygt		90	%	av	jordens	
befolkning	har	hiflls	ra?ficerat	WHO:s	Tobakskonven?on	

Senast	part	som	
ra?ficerat	
Zimbabwe	



Huvudbudskapet	i	WHO:s	
Tobakskonven?on:	"Det	finns	ingen	

mirakelmedicin	mot	tobaken"	

OrdinaJon	
		Bort	med	Tobaken	
Bredspektrigt	preparat	som		botareffek?vt	alla	
typer	av	tobaksberoende.	Ordina?on:	Resten	av	
livet	
	



Vägledande	principer	i	WHO:s	
tobakskonven?on	

•  AX	alla	tobaksprodukter	omfaXas	(Ingressen)	
•  AX	varje	medborgare	är	informerad	om	hälsokonsekvenserna	av	

tobaksbruk	inkl	deras	beroendeskapande	effekter,	samt	även	
tobaksindustrin	och	deras	arbetsmetoder	(Ar?klarna	4.1,	5.3	och	12	
inkl	Ar?kel	5.2	och	12:s		beslutade	?llämpningsföreskriSer)	

•  AX	det	behövs	eX	starkt	poliJskt	engagemang	(Ar?kel	4.2)	
•  AX	det	behövs	eX	välutvecklat	internaJonellt	samarbete	(Ar?kel	4.3)		
•  AX	åtgärderna	mot	tobaksbruket	är	breda	och	allsidiga	(Ar?kel	4.4)	
•  AX	ansvaret	vem	som	gör	vad	är	tydligt	reglerat	(Ar?kel	4.5.	)	



Forts.	Vägledande	principer	

•  AX	det	finns	tekniska	och	finansiella	resurser	för	arbetet	(Ar?kel	4.6)	
•  AX	det	civila	samhället	akJvt	deltar	i	arbetet	(Ar?kel	4.7)	
•  AX	alla	åtgärder	mot	tobaks	även	ska	gender-screenas	(Ar?kel	4.2.d)		



Hiflls	dålig	eSerlevnad	av	gender-screeningen!	
En	evaluering	av	34	länder	i	Europa	om	och	hur	de	har	implementerat	
ar?kel	FCTC	4.2.d		

•  Ingen	av	de	evaluerade		
länderna(34)	uppgav	aX	
man	implementerat	arJkel	
4.2.d	om	gender	screeing	
av	alla	aspekter	av	
tobakskontroll	

•  Ingen	hade	någon	
handlingsplan	även	om	
vissa	länder	som	Sverige,	
Finland	och	Tyskland	
uppgav	aX	deXa	ingick	i	
deras	bredare	strategier	i	
hälsa	och	välfärdsfrågor	

				Några	typiska	kommentarer:	
•  ”En	arJkel	som	aldrig	diskuteras”	
•  ”Vi	saknar	konkret	kunskap	om	

vad	deXa	egentligen	innebär”	

Källa:	M	Haglund,	Women,	tobacco	and	women´s	
	leadership	in	tobacco	control.	An	evaluaJon	of	33	
European	countries,	2014	



3.	Redan	i	ingressen	sä=er	Tobakskonven?onen	
också	ned	”foten”	om	tobaksbrukets	påverkan	
på	ojämlikheten	i	hälsa			

•  ”Är	allvarligt	bekymrade	över	den	globala	
ökningen	av	konsum5onen	och	5llverkningen	av	
cigare8er	och	andra	tobaksvaror,	särskilt	i	
utvecklingsländerna,	liksom	över	den	börda	de8a	
lägger	på	familjerna,	de	fa?ga	och	de	na5onella	
hälso-	och	sjukvårdssystemen”			

Källa:	Ingressen	av	TobakskonvenJonen		



•  År	2030	beräknas	tobaksbruket	döda	fler	än	8	miljoner	
människor	per	år	(fn.	ca	6	miljoner)	varav	80	%	i	låg-	
och	medelinkomstländer	

	
					A=	minska	bruket	av	tobak	en	nyckelfaktor	för	a=	

minska	ojämlikheter	i	ekonomi	och	hälsa	

Källa:	WHO	Mpower	2013	

Tobaken	är	en	”trigger”?ll	social	ojämlikhet	
inom	och	mellan	länder	
	



Världen totalt 

u-länder 

i-länder 

Källa:	mpower,	
	WHO,	2007		

Tobaksrelaterade	dödsfall	i	världen	2005-2030	



Tobaksbruket	i	Sverige	inget	undantag:	
Bruket	idag	högst	i	de	grupper	som	har	de	lägsta	
inkomsterna	

•  År	2015	rökte	dagligen	14	%	av	personer	med	enbart	
grundskola	i	jämförelse	med	5	%	med	e\ergymnasial	
utbildning	

•  Andelen	dagligrökare	bland	yrkesarbetande	är	9	%	i	
jämförelse	med	21	%	bland	arbetslösa	och	22	%	bland	
de	som	har	sjukpenning/ersäXning	

•  En	dagligrökare	lägger	ned	nästan	21	000	per	år	på	sin	
rökning.		

Källor:	Folkhälsoenkäten	2015	och	Tobaksfakta	



	
	
Tobakskontroll	har	minskat	rökningen	i	alla	
socialgrupper	men	sociala	skillnader	i	rökvanan	har	
ökat!	
Andel	rökare	i	olika	socialgrupper	1968-1981	(och	som	jmf	2015	som	dock	avser	
olika	typ	av	utbildning	d.v.s	inte	direkt	jämförbart)	
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Källor:	Levnadsnivåundersökningen	(LNU,	SOFI,1968,	1974	och	1981	
Stockholms	Universitet	och	Folkhälsoenkäten	2015	(Folkhälso-	
myndigheten	

OBS	aX	2015	års	und.	
avser	katergorierna:	
e\ergymnasial	utb,		
gymnasial	utb	och	för-	
gymnasial	utb	



Tobaken	har	en	tydlig	koppling	med	de	flesta	av	
FN:s	17	hållbarhetsmål	
	

•  17	hållbarhetsmål	antogs	
den	25	september	2015	av	
FN:s	193	medlemsländer	

•  Trädde	i	kra\	i	januari	2016	
och	gäller	fram	?ll	2030	

•  Målen	handlar	om	hur	vi	
ska	få	slut	på	faogdom	och	
hunger	och	skapa	goda	och	
långsik?ga	livsvillkor	för	
alla	människor	inkl	i	Sverige		

Tobaken	hindrar		
hållbar	utveckling	
	och	bidrar	även	?ll		
sociala	hälsoklySor.	
	



4.	Y=erligare	en	fråga	där	WHO:s	
Tobakskonven?on	är	mycket	tydlig	–	Om	
ohälsoprofitören	Tobaksindustrin		som	tjänar	
miljarder	på	ohälsa!	
	•  ”	Erkänner	behovet	av	a8	vara	vaksam	på	varje	åtgärd	
från	tobaksindustrins	sida	för	a8	undergräva	eller	
förvanska	insatser	för	tobakskontroll	och	behovet	av	a8	
hålla	sig	informerad	om	sådana	ak5viteter	hos	
tobaksindustrin	som	kan	få	nega5va	återverkningar	för	
insatser	för	tobakskontroll”	

Källa:	Ingressen	TobakskonvenJonen	



A=	stoppa	tobaksindustrin	inflytande	på	
folkhälsopoli?ken	är	en	mycket	vik?g	fråga	i	
WHO:s	Tobakskonven?on	(Ar?kel	5.3)	

•  Ar?kel	5.3	reglerar	hur	
länderna	inkl	Sverige	skall	
förhålla	sig	Jll	
tobaksindustrin.		

•  Huvudprincip	i	ar?keln:	
Det	finns	en	
grundläggande	och	
olösbar	konflikt	mellan	
tobaksindustrins	och	
folkhälsans	intressen.	

Källa:	WHO:s	TobakskonvenJon	inkl	dess	rekommendaJoner	för	ArJkel	5.3Antagna	på	COP	3,	2008	



				Ex	ar?kel	12	Informa?on,utbildning	och	
opinionsbildning:Två	av	huvudprinciperna	i	
rekommenda?onerna	:	

•  InformaJons	och	utbildningsinsatser	om	tobakens	inverkan	
på	hälsa,	ekonomi,	miljö	m.m	ska	genomföras	utan	påverkan	
från	tobaksindustrin.	(iv)		

•  Alla	medborgare	ska	även	ha	Jllgång	Jll	informaJon	om	
tobaksindustrins	arbetsmetoder.	Arbetet	ska	sy\a	Jll	aX	
ändra	ev.	posJva	normer	Jll	tobaken	och	tobaksindustrin.(vii)	

	
Flera	andra	ar?klar	i	WHO:s	Tobakskonven?on	
belyser	också	tobaksindustrin	och	hur	vi	ska	
förhålla	oss	till	dem	
	

	
	

	 	Källa:	Riktlinjerna	Jll	ArJkel	12	antagna	i	nov	2010	på	ländernas	partsmöte	nr.	4,	COP4	



Tobaksbolagen	satsar	miljarder	för	a=	stoppa/
försena	och	urholka	tobakslagar	och	

ska=ehöjningar	

•  De	vanligaste	strategierna	inkluderar:	
‒  Bedriva	lobbyverksamhet	för	aX	få	poliJskt	inflytande,		
‒  Bilda	partnerskap	för	aX	få	inflytande	och	acceptans,		
‒  Verka	genom	olika	typer	av	ombud,		
‒  Anlita	forskare	och	jurister	som	företräder	industrin		
‒  Försena	och	försvaga	lagar	genom	domstolsprocesser,		
‒  FörbäXra	anseendet	genom	välgörenhet,påverka	opinionen	via	
medier	och		genom	PR.			

Källa:	Dödligt	Inflytande.	Om	tobaksindustrins	sista	strid		
Tobaksfakta	2012	



A=	sprida	ohälsa	är	extremt	lönsamt!	
Tobaksbolagens	Bru=ovinst	2010:	2	352	miljarder	SEK	

•  Den	sammanlagda	vinsten	för	de	fem	stora	bolagen	
var	större	än	den	sammanlagda	vinsten	som	Coca-
Cola,	Microso\	och	McDonalds	gjorde	samma	år	
(2010)	

•  Tobaksindustrins	vinster	är	långt	större	än	många	
länders	bruXonaJonalprodukter	

Källa:,	
Tobacco	Atlas	2012	



Vik?gt	a=	Sveriges	beslutsfa=are	och	myndigheter	
ser	upp	för	tobaksindustrins	påverkan	och	
minimerar	kontakterna	med	tobaksindustrin	och	
deras	allierade	
•  VikJga	delar	i	

umgänget	är	aX	bara	
träffas	på	eget	iniJaJv	
och	aX	ha	öppenhet	i	
kontakterna	

•  Ta	gärna	inspiraJon	
från	Tobaksfaktas	
vägledning:	”Skydda	
folkhälsopoliJken	mot	
tobaksindustrin”	

•  Lär	också	av	
Folkhälsomyndigheten	

All	mötesinforma?on	anslås	på		
hemsidan	



5.	Tobaksfrågan	långt	ifrån	löst	i	
Sverige:	Utmaningar	i	tobaksfrågan	

•  Stor	andel	tobaksbrukare	ca	1,7	miljoner	använder	tobak	
dagligen.	

•  Rökning	bidrar	starkt	Jll	ojämlikhet	i	hälsa			
•  9	av	10	börjar	med	tobak	medan	de	forrarande	är	barn	
•  ”Påtvingad”	rökning	förekommer	forrarande.	”Uppdaterad		

lagsJ\ning	om	rökfria	miljöer”	behövs.			
•  Tobaksindustrin	kan	forrarande	allrör	enkelt	marknadsföra	

sin	tobak	och	Sverige	måste	ASP	införa	eX	utvidgat	
tobaksreklamförbud	inkl	exponeringsförbud	och	reklamfria	
tobaksförpackningar	

		
•  			
•  			

		

Källor:	Folkhälsomyndigheten,	CAN,	Tobaksfakta,	FCTC		



Forts:	Sveriges	utmaningar	i	tobaksfrågan	
•  En	handlingsplan	behövs	för	hur	tobaksbruket		ska	avvecklas	

med	i	första	hand	eX	rökfriX	Sverige	2025/Tobacco	Endgame		
•  Sverige	behöver	en	tydlig	officiell	policy	för	aX	stoppa	

tobaksindustrins	påverkan	på	folkhälsopoliJken			
•  EX	tydligt	ledarskap	på	såväl	poliJkernivå	som	

myndighetsnivå	inkl	konJnuerliga	resurser	Jll	arbetet	
•  Sverige	måste	betydligt	bäXre	leva	inte	upp	Jll		WHO:s	

TobakskonvenJon	inkl	dess	rekommendaJoners	”taknivå”	
•  Sverige	behövs	i	det	internaJonella	arbetet	och	bör	återta	

den	ledande	rollen	som	Sv	hade	från	1970-talet	fram	Jll	2006.		



Forts:	Sveriges	utmaningar	i	tobaksfrågan	

•  FortsäXa	aX	värna	om	det	civila	samhällets	medverkan	i	
aX	utveckla	tobakspoliJken	genom	aX	sJmulera	
långsikJghet	inkl	konJnuerliga	resurser	på	en	mera	
likvärdig	nivå	med	resurserna	Jll	andra	droger		

•  Sverige	behöver	också	visa	aX	man	menar	allvar	med	
sin	feminisJska	poliJk	även	i	folkhälsosfären	och	ha	eX	
”gendertänk”	i	tobaksåtgärderna	enl	WHO:s	
TobakskonvenJons	arJkel	4.2.d	inkl	stödja	kvinnligt	
ledarskap	i	arbetet.		



Farmor mot Tobak säger nu: 
Tack för uppmärksamheten! 

Välkommen	a=	följa	mina	inlägg		
på	Twi=er:	@farmormo=obak	


