
 

 

 

 

 

 

Effektrapport 2020 
 
 

1 Avgränsningar 

1.1 Organisation 

Stiftelsen En Rökfri Generation (ERG) har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar 
själva ska välja att inte börja använda tobak. Vårt publika namn är A Non Smoking 
Generation (NSG). Organisationen arbetar aktivt för att begränsa tobakens plats i 
samhället och skapa skyddande miljöer för barn och ungdomar i hela Sverige. 
Verksamheten drivs från vårt kansli i Stockholm men våra föreläsningar och övriga 
tobaksförebyggande aktiviteter erbjuds rikstäckande. 

1.2 Avgränsningar 

Rapporten omfattar hela vår verksamhet 

1.3 Tidsperiod 
Rapporten omfattar verksamhetsåret 2020 



 

2 Förändringsteori – tobaksförebyggande arbete 

2.1 Problem och målgrupper 

Trots att vi arbetat sedan 1979 för att skydda barn och ungdomar från tobak, är vi tyvärr 
långt ifrån klara. Den bistra verkligheten är att så länge det finns en tobaksindustri som 
rekryterar våra ungdomar in i ett skadligt nikotinberoende kommer vårt arbete att 
behövas. I takt med att kunskapen om rökningens hälsorisker har ökat i samhället har 
bruket av cigaretter minskat. Eftersom fler än nio av tio tobaksbrukare börjar i tonåren 
eller tidigare är tobaksindustrins fortlevnad helt avhängig förmågan att rekrytera nästa 
generations lojala kunder bland våra barn och ungdomar. 

Under de senaste åren har tobaksindustrins arbete intensifierats med nya produkter som 
de kallar tobaksfria för att kunna runda befintlig skyddslagstiftning och nå ut direkt till 
ungdomar med ogenerad reklam och gratis smakprover. Resultatet av detta är att bruket 
av dessa nya produkter ökat dramatiskt samtidigt som bruket av traditionella 
tobaksprodukter som snus och cigaretter är relativt oförändrat. Tyvärr är kunskapen om 
dessa nya tobaksprodukter låg, både i samhället i stort och bland våra beslutande 
politiker och vi ser därför ett stort behov av att sprida kunskap, både till unga direkt, men 
även till politiker och vuxna för att påverka dem att fatta rätt och tillräckliga beslut som 
kan skydda unga från tobak.  

För att nå vår vision om en helt tobaksfri generation arbetar vi för att påverka ett antal 
olika målgrupper i samhället. Barn och ungdomar är vår främsta målgrupp men även 
föräldrar, skolpersonal, politiker, företagsledare och andra vuxna är viktiga för att vi 
tillsammans ska kunna nå vår vision. Påverkansarbetet sker utifrån ett antal kända 
riskfaktorer och vad vi idag vet om ungas attityder till tobak och varför man börjar röka 
eller snusa. Genom att skapa fler tobaksfria miljöer och minimera antalet riskfaktorer kan 
vi minska antalet tobaksdebuter och skapa en helt tobaksfri generation: 

Exponering – barn som exponeras för tobak löper högre risk att själva börja. Genom att 
arbeta för en minskad exponering både i det offentliga rummet, skolan och hemmet kan 
vi minska antalet tobaksdebuter. 

Förebilder – barn som har förebilder i föräldrar, syskon, kompisar eller andra 
betydelsefulla personer som röker eller snusar löper större risk att själva börja. Genom 
att informera föräldrar och andra vuxna om hur viktiga förebilder de är och ge dem rätt 
verktyg kan vi minska antalet tobaksdebuter. 

Socialt tryck – barn som har rökande kompisar eller ett socialt umgänge man vill 
tillhöra, där rökning förekommer löper större risk att börja. Genom att informera om 
tobak som ett hinder för global hållbar utveckling kan vi skapa ett annat socialt tryck där 
det blir oacceptabelt att röka. Ingen vill medvetet bidra till en industri som utnyttjar fattiga 
barn och orsakar svåra miljöproblem. 



 

Normer – Rökning är starkt normbildande. Det räcker med att en eller ett par personer i 
ett barns omgivning röker för att det ska anses som ”normalt”. Genom att sprida 
kunskap, lyfta fram tobaksfria förebilder och arbeta för fler tobaksfria miljöer kan vi både 
minska antalet tobaksdebuter och hjälpa fler som vill sluta att lyckas. 

Tillgång – Barn som har tillgång till tobak genom goda ekonomiska förutsättningar eller 
genom föräldrar som medvetet eller omedvetet förser dem med tobak löper större risk 
att börja röka. Genom att arbeta för höjda krav för tillstånd och tillsyn av 
tobaksförsäljning samt höjda tobakspriser, kan vi begränsa tillgången och minska antalet 
tobaksdebuter. 

2.2 Resurser 
Eftersom våra resurser är kraftigt begränsade arbetar vi löpande för att utvärdera och 
säkerställa maximal effekt av våra insatser. I dagsläget är våra viktigaste resurser våra 
medarbetare och den erfarenhet som finns upparbetad i 40 års tobaksförebyggande 
arbete. Givetvis är våra samarbeten med företag och andra organisationer också 
avgörande för att vi ska lyckas, både i termer av finansiering, men även för att nå ut till 
större målgrupper.  

2.3 Aktiviteter 
Merparten av vårt tobaksförebyggande arbete riktat till barn och ungdomar sker i 
Sveriges skolor, inom ramen för våra projekt Tobaksfri skoltid och föreläsningsturnén 
Tobaksbarn möter vi ca 20 000 elever varje höst. För att nå ut till ännu fler arbetar vi 
också via sociala medier, media och utvalda ambassadörer. Under hösten 2020 nådde 
vi ut till ca 15 000 elever med föreläsningen Tobaksbarn, trots pågående pandemi.  

För att lyckas, krävs dock att vi når ut även till vuxna för att motverka kända riskfaktorer 
och skapa fler tobaksfria miljöer. Därför deltar vi aktivt i samhällsdebatten och arbetar i 
en mängd olika kanaler för att sprida kunskap, väcka engagemang och påverka politiker 
att stärka den lagstiftning som krävs för att barn och unga ska skyddas från tobak. 

Avgörande för vårt arbete är även den Novusundersökning som vi gör årligen sedan 
2016. Den bidrar med kunskap kring ungas attityder till tobak, ställt i relation till vuxna. 
Varför man börjar använda tobak och vad som kan bidra till att man väljer att avstå. De 
senaste årens undersökningar har även bidragit men viktig kunskap om bruket av nya 
nikotinprodukter – något som saknas i exempelvis CANs årliga skolundersökning om 
ungdomars drogvanor. 

2.4 Effekter på kort och lång sikt 
På kort sikt ser vi att vårt arbete leder till ökad kunskap och ökad motivation till att förbli 
eller bli helt tobaksfri. Vi ser också att vårt kunskapsspridande och opinionsbildande 
arbete är direkt avgörande för att förbättra den skyddslagstiftning som skall skydda barn 
och unga från tobak. På lång sikt vet vi att samtliga riskfaktorer är avgörande för om vi 
ska lyckas nå vår vision. Till exempel ser vi stora effekter som en halvering av antalet 



 

dagligrökande vuxna i samband med att vi införde rökfria serveringar i Sverige. Nu 
arbetar vi hårt för ett införande av en helt tobaksfri skoltid för att skydda unga från det 
grupptryck som finns i skolmiljön. 

3 Verksamhetskostnader 
Verksamhetens kostnader uppgick till 4 772 973 kr för 2020. 

4 Prestationer 

4.1 Mål och resultat 2020 
Här nedan redovisas våra viktigaste mål och resultat för 2020: 
 
Mål 1: Bibehållen eller ökad räckvidd - uppnått 

Under 2020 gjorde vi en omfattande kampanj i samband med årets fettisdag då vi 
lanserade en nikotinsemla för att uppmärksamma tobaksindustrins metoder för att 
kringgå skyddande lagstiftning och marknadsföra sina produkter direkt till barn och 
unga. Med anledning av den rådande Covid-19-pandemin har merparten av alla fysiska 
seminarier och events ställts in, skjutits upp eller blivit digitala. Exempelvis ställdes årets 
Göteborgsvarv in, vilket innebar att vi tappade möjligheten till exponering där.  

Med tanke på hur pandemin drabbat oss är vi otroligt stolta och glada över att den totala 
räckvidden för våra kommunikationsinsatser under året bedöms vara minst i samma 
nivå som för 2019. Under året har antalet TV-inslag varit fler än under tidigare år och 
tyvärr har vi ingen räckvidd för dessa pga att vi saknar eter-bevakning. 

• Redaktionell räckvidd 2020: 65 miljoner personer fördelat på samtliga artiklar i digital 
dagspress. (TV och radio-inslag exkluderade)  

• Under året publicerade vi ett tiotal debattartiklar bland annat i DN, Aftonbladet, 
Uppsala Nyheter, Aktuell hållbarhet, Resumé, Dagens Samhälle och Global bar. 
Våra rapporter uppmärksammades även i TV4:s Nyhetsmorgon och SVT Nyheter. 

• Utöver medverkan i olika nyhetsinslag fick vi även möjlighet att gästa Sverige 
Springer (avsnitt 3, säsong 6) och Malou efter tio (avsnitt 23, säsong 30) i TV4 för att 
prata om vår viktiga fråga 

• Höstens föreläsningsturné gav även ett stort antal artiklar och inslag i Sveriges Radio 
samt SVT:s lokala nyhetssändningar 

 
Mål 2: Minst tre aktiva ambassadörer – uppnått 

I samband med vår kampanj ”Nikotinsemlan” fick ett antal olika influencers och kända 
personer ta emot en semla och hjälpte oss att sprida viktiga fakta kring nya 



 

tobaksprodukter. De som engagerat sig under året är bland annat: 

• Martin Melin 
• Bianca Salming 
• Iza & Elle 
• Oscar Molander 
• Hanna Ardéhn 
• Pischa Strindstedt 
• Atilla Yoldas 
• My Martens 
• Pa Modou Badjie 
•  
Mål 3: Minst fem etablerade sponsorer och företagssamarbeten – uppnått 

• ANR BBDO 
• Göteborgsvarvet  
• Sverige Springer 
• Down Town Camper 
• Grayn film 
• Tills kommunikationsbyrå 
• Sjöbergstiftelsen 
• GSK 
• Prime 
• Aftonbladet 
• Runners World 

 
Mål 4: Ökad kunskap om tobak – uppnått 

Den initiala målsättningen för årets tobaksbarnsturné var att nå ut till minst 18 000 
elever. Med anledning av pandemin nollställdes målet och fokus för arbetet blev istället 
att nå ut till så många som möjligt under smittsäkra förutsättningar. Resultatet blev ett 
halverat antal föreläsningar med en bråkdel av det antal elever vi normalt sett föreläser 
för. Fördelen med de mindre grupperna blev en ökad interaktion och en ännu högre 
kvalitét i kommunikationen med eleverna. Andelen elever som uppgav att de blivit 
motiverade att avstå från tobak ökade från 92% till ofattbara 97% och andelen elever 
som svarade att de lärt sig något nytt ökade från 88% till 95%. För att kompensera för 
de uteblivna föreläsningarna tog vi fram en digital föreläsning som skolorna kan visa på 
distans och fortsätta nyttja även under vårterminen. Totalt sett har ca 15 000 elever sett 
föreläsningen i nuläget, men antalet visningar ökar för varje vecka. 

Genom omnämningar i media har information om Tobaksbarn och tobak som ett hinder 
för global hållbar utveckling nått ut till drygt 10 miljoner personer i Sverige under 2020. 
Vilket är mer än tre gånger så många som 2019.  



 

 
Mål 5: Nya intäktsströmmar och kostnadsbesparande samarbeten – uppnått  

Nya och vidareutvecklade samarbeten med bland andra Sjöbergstiftelsen, 
Göteborgsvarvet, Sverige Springer, Grayn film, ANR BBDO, GSK, Prime, Aftonbladet 
och Runners World gav både nya intäkter och kostnadsbesparingar till ett värde av ca 3 
MSEK. Utöver det ekonomiska värdet gav dessa samarbeten också viktig 
uppmärksamhet till frågan om tobaksfria barn och ungdomar. 

4.2 Aktiviteter 2020 
I starten av 2020 publicerade vi för andra gången en rapport över hur tobak framställs i 
media. Rapporten är ett viktigt nedslag i debatten om tobaksreklam och kunde till hösten 
följas upp med siffror som visar att var femte ungdom mellan 14-18 år säger att de ofta 
möter tobaksreklam samt att andelen unga som använder vitt snus ökat från 7 procent 
till 19 procent. Utöver fokus på tobaksreklam och nya tobaksprodukter har vi under 2020 
debatterat behovet av tobaksfri skoltid och en höjning av tobaksskatten. Här redovisar vi 
ett axplock av alla de viktiga aktiviteter som genomfördes under 2020: 
 
Hur tobak porträtteras i media 

I januari 2020 publicerade vi en rapport över hur tobak porträtteras i svenska medier. 
Rapporten baseras på en undersökning gjord av Meltwater och totalt publicerades dold 
reklam motsvarande 43,7 MSEK i redaktionella medier under första halvåret 2019.  
Under perioden publicerades totalt 11 381 artiklar om tobak med en räckvidd på 6 952 
miljoner. Den kvantitativa analysen visar att 12 procent av dessa artiklar var positiva till 
tobak och/eller tobaksindustrin. 

Nytt för årets undersökning var en mer ingående analys av tobak i sociala medier. 
Undersökningen saknade statistik från Instagram men visade ändå att tobak är vanligt 
förekommande på sociala medier, och att tonaliteten är markant mer positiv gentemot 
tobak än i redaktionella medier. 19 procent av 52 394 inlägg i sociala medier var positiva 
och hade en räckvidd på 16,3 miljoner. Den totala räckvidden för alla inlägg var 191 
miljoner. Rapporten fick stor uppmärksamhet i ett tiotal artiklar och TV4:s Nyhetsmorgon 
och bidrog till att regeringen sedan tillsatte en utredning för nya tobaksprodukter. 
 
Nikotinsemlan 

Inför fettisdagen 25 februari 2020 lanserade vi en nikotinsemla – helt fri från tobak. 
Semlan var kärnan i en reklamkampanj som uppmärksammade hur tobaksindustrin 
vilseleder konsumenter genom att marknadsföra nya nikotinprodukter som tobaksfria. 
Kampanjen var en bluff	utformad för att belysa hur tobaksindustrin konsekvent och 
medvetet kringgår tobakslagen för att kunna locka ungdomar in i beroende genom 
reklam, design och smaktillsatser. 

”Tobaksfria” produkter, såsom vitt snus och e-cigaretter, är en växande industri som 
marknadsförs i ett lifestylemanér riktat mot barn och unga vuxna. Utöver användandet 



 

av design och smaktillsatser som tilltalar unga sponsrar företagen stora influencers för 
att göra reklam i sociala medier. Som motpol tog vi hjälp av egna influencers, som 
Hanna Ardéhn, Pischa Strindstedt och Oscar Molander, som spred kampanjen 
”Nikotinsemlan” i sina kanaler utan ersättning. Den totala uppskattade räckvidden för 
kampanjen var 3 miljoner och som ett resultat av vår sammanlagda opinionsbildning för 
en reglering av nya tobaksprodukter tillsatte regeringen en utredning som ska 
presenteras den 31 mars 2021. Under utredningens gång har vi även kunnat bistå 
utredaren med viktiga fakta och vår förhoppning är att vi snart ser en reglering av 
tobaksindustrins nya och även kommande produkter i syfte att skydda barn och unga 
från tobak. 

Fortsatt arbete för Tobaksfri skoltid. 

Näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar barn och ungas värderingar, val av 
livsstil och levnadsvanor mest. Det är därför viktigt att skolan som verksamhet och miljö 
är ett stöd för sina elever i frågor som berör exempelvis levnadsvanor. Tobak är en 
sådan fråga. För att skydda barn och unga från tobaken och på så sätt förhindra 
alternativt skjuta upp tobaksdebuter så skulle skolan behöva vara en miljö och tid helt 
befriad från tobak. Så ser det tyvärr inte ut i den svenska skolan i dagsläget.  
 
Trots lagstiftning mot rökning i skolmiljön så röks det på en majoritet av Sveriges skolor. 
Och snus och e-cigaretter som inte specificeras i lagstiftningen förekommer i vissa fall 
helt fritt. De flesta skolor är idag – istället för att vara en skyddande miljö – en riskmiljö 
för tobaksbruk. Vi behöver en förändring i attityd till och hur vi hanterar tobaksfrågan i 
skolmiljön. Vi behöver att tobaksfri skoltid införs i landets skolor och att verksamma 
verktyg och arbetsmetoder används.  
 
Sedan 2014 har Norge tobaksfri skoltid och i december 2020 tog även Danmark ett 
beslut om en offensiv plan för en tobaksfri generation, där lagstadgad tobaksfri skoltid 
ingår som en viktig del. Det är en tydlig signal om hur man ser på frågan i övriga 
nordiska länder och att Sverige nu är enda land i Norden som tillåter tobak under 
skoltiden. Det finns några få kommuner i Sverige som har diskuterat och fattat beslut att 
kommunens skolor ska ha tobaksfri skoltid. Enskilda skolor har även fattat sådana 
beslut. Men implementering och uppföljning dröjer. Det är fortsatt en lågt prioriterad 
fråga och en klar majoritet av de svenska skolorna har ett mycket otydligt 
förhållningssätt i tobaksfrågan. Det råder också en brist på kunskap om såväl 
lagstiftningen, tobaksfrågan i stort och hur man kan och borde arbeta med frågan i 
skolan. Frågan om en tobaksfri skoltid behöver både attitydmässigt och 
kunskapsmässigt en kraftig knuff i rätt riktning. 
 
NSGs inställning är att alla barn har rätt till en tobaksfri skoltid och vårt långsiktiga mål är 
en lag som tvingar alla Sveriges skolor att införa tobaksfri skoltid.  
 
Novusundersökning och rapport: Tobak i ny förpackning 

För att öka kunskaperna kring ungdomars attityder till tobak gjorde vi under 2020 vår 
femte Novusundersökning som sammanfattades i rapporten ”Tobak i ny förpackning”. 



 

Nytt i årets undersökning var bland annat att vi även undersökte anledningar till att testa 
nya tobaksprodukter och resultatet visar tydligt att tobaksindustrins marknadsföring 
spelar en direkt avgörande roll. Drygt var femte ungdom svarade att man ofta såg 
tobaksreklam och närmare sju av tio ansåg att man testar nya tobaksprodukter för att de 
verkar mindre farliga. Fyra av tio svarade också att lockande smaker är en trolig 
anledning. Samtidigt brister den kunskap som kan motivera till att avstå från tobak. 
Kunskapen om barnarbete och massiv avskogning inom tobaksindustrin är fortsatt låg 
och kunskapen om nikotinets hälsorisker likaså. Hela rapporten finns att ladda ner på 
vår hemsida. 
 
Sverige Springer och Göteborgsvarvet virtuellt 

Tyvärr satte pandemin stopp för ett fullvärdigt genomförande av Göteborgsvarvet 2020. 
Loppet blev i stället ett ”virtuellt” lopp där anmälda löpare fick välja mellan att skänka sin 
plats, spara den till 2021 eller springa ”virtuellt”, själv där man bor. Ett stort antal löpare 
valde att skänka sina platser och gav oss intäkter på drygt 8.000 kr vilket var ett litet 
plåster för den uteblivna exponeringen som ett normalt lopp hade givit oss.  

Under våren ordnade Sverige Springer (ett TV-program för löparintresserade) en serie 
virtuella lopp och ett av loppen kunde springas för NSG. Samarbetet gav oss bra 
exponering för vår viktiga fråga och en ökad tillströmning till vår webbutik. 
Förhoppningen är vi kan fortsätta samarbeta och inspirera fler löpare att springa för en 
rökfri generation.  

Åttonde året i projekt Tobaksbarn 

Ett av våra starkaste argument för att motivera ungdomar till ett tobaksfritt liv är att tobak 
hindrar global hållbar utveckling. Dagens ungdomar, är ofta starkt värderingsstyrda och 
många är betydligt mer miljömedvetna än vuxna. De ser sig själva som globala 
världsmedborgare och har god insikt om sin konsumentmakt. Årets föreläsning fick 
namnet ”Barnarbete i ny förpackning” och innehöll nya fakta om industrins nya 
produkter. I vår uppföljning kunde vi se att hela 58% saknade kunskap om att nikotinet i 
de nya produkterna framställs av tobak. 

Pilotprojekt för ökat engagemang bland ungdomar 

Under sommaren 2020 rekryterades en projektledare för att driva ett pilotprojekt i syfte 
att öka engagemanget i vår fråga bland ungdomar. Många elever kommer fram till våra 
föreläsare efter vår föreläsning och vill engagera sig mer än att ”bara” avstå från tobak. 
Engagemang är en viktig pusselbit för att stärka motivationen till att avstå från tobak. 
Därför har vi i dialog med ungdomarna själva tagit fram en konceptidé för klass och 
lagförsäljning där produkterna utgör hållbara och lönsamma alternativ till tobaksodling 
och där en del av överskottet går till NSG:s verksamhet för tobaksfria ungdomar 
 
Under hösten har vi arbetat främst med att rekrytera samarbetspartners och sätta ihop 
ett produktsortiment som kan utgöra ett tillräckligt bra underlag för ett första pilottest. Vi 



 

har även rekryterat testgrupper i högstadie-klasser och idrottslag men tyvärr har den 
ökade smittspridningen försenat projektet då vi fått pausa alla fysiska besök och i 
nuläget inte kan rekommendera dörrknackning som aktivitet. Vi hoppas kunna återuppta 
utvecklingsarbetet så att varje klass eller idrottslag som vill engagera sig kan bli våra 
viktiga ambassadörer och sprida kunskapen vidare. 
 
Webinarium med Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden 

Under hösten genomförde vi också ett webinarium tillsammans med Hjärt-Lungfonden 
och Cancerfonden. Målgruppen var samtliga riksdagsledamöter samt övriga viktiga 
beslutsfattare i organisationer, företag och myndigheter. Syftet med seminariet var att 
uppmärksamma den SBU-rapport som publicerades i juni i år och fastställer sambanden 
mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning. Docent Magnus Lundbäck, KI och Linnea 
Hedman, forskare vid Olinstudierna i Region Norrbotten redogjorde även för de 
dokumenterade hälsoriskerna med nikotin. 

5 Utvärdering 
Samtliga kortsiktiga mål har uppnåtts och givet våra begränsade resurser är den 
uppnådda effekten över förväntan. Det får oss att fundera över vad vi skulle kunna 
åstadkomma med bättre finansiella resurser. I dagsläget når vi ut till ca en tiondel av 
landets alla 14-18-åringar. Vår långsiktiga målbild är att vi ska nå ut till samtliga 
ungdomar. Det kommer dock inte vara möjligt utan förbättrade finansiella förutsättningar.  

6 Lärdomar 
För att kunna växla upp vårt viktiga arbete krävs att vi först klarar av att växla upp vårt 
insamlingsarbete – något som är svårt då många finansiärer ogärna ser att deras medel 
går till insamlingsarbete. 

7 Vad vi mäter 
- Räckvidd (Meltwater) 
- Ungas attityder till Tobak (Novus) 
- Ungas tobaksbruk (CAN) 
- Kunskap om tobakens olika hälsorisker (Novus + egen enkät) 
- Kunskap om tobakens inverkan på hållbar utveckling (Novus + egen enkät) 
- Insamlade medel 
- Följare och engagemang  
- Lagstiftning och dess effekter på ungas tobaksbruk 
- Tobaksreklam och dess effekter på ungas tobaksbruk 

 


