
 

 

 

 

 

 

Effektrapport 2021 
 
 

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 2021 



 

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 mer än 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 10 000 elever varje höst. För att nå ut till ännu fler arbetar vi 
också via sociala medier, media och utvalda ambassadörer.  

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 har saknats i CANs årliga skolundersökning fram till 2021. 

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 år 2005. 
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 4 532 760 kr för 2021. 

4 Prestationer 

4.1 Mål och resultat 2021 
Våra övergripande mål är att: 
- Sprida kunskap och inspiration som motiverar barn och unga till ett tobaksfritt liv. 
- Minska den sociala acceptansen för tobak 
- Engagera fler samhällsaktörer och vuxna 
För att mäta effekten av vårt arbete har vi definierat ett antal delmål och KPI:er. Nedan 
följer en redovisning av 2021 års resultat. 
 
Delmål 1: Bibehållen eller ökad räckvidd - uppnått 

Med anledning av Covid-19-pandemin har merparten av alla fysiska seminarier och 
events ställts in, skjutits upp eller blivit digitala. Exempelvis flyttades årets 
Göteborgsvarv först till hösten och sedan valde arrangören att ställa in i sista minuten 
pga ökad smittspridning i regionen.  

Med tanke på hur pandemin drabbat oss är vi otroligt stolta och glada över att den totala 
uppmätta räckvidden för våra kommunikationsinsatser är större än någonsin. 

• Redaktionell räckvidd 2021: 103,3 miljoner personer fördelat på samtliga artiklar i 
digital dagspress. (TV och radio-inslag exkluderade)  

• Under året publicerade vi drygt 45 debattartiklar bland annat i Expressen, 
Aftonbladet, Göteborgsposten, Uppsala Nyheter, Aktuell hållbarhet, Global bar, 
Resumé, Dagens Samhälle och Dagens Opinion. Det kan jämföras med ett tiotal 
artiklar under 2020. Våra rapporter uppmärksammades även i TV4:s Nyhetsmorgon 
och SVT Nyheter. 

• Höstens föreläsningsturné gav även ett stort antal artiklar och inslag i Sveriges Radio 
samt SVT:s lokala nyhetssändningar (se även delmål ökad kunskap nedan). 

 
Delmål 2: Minst tre aktiva ambassadörer – uppnått 

I samband med våra kampanjer och vårt arbete i sociala medier har våra ambassadörer 
hjälpt oss att sprida viktiga fakta kring nya tobaksprodukter. De som engagerat sig under 
året är bland annat: 



 

• Martin Melin 
• Iza & Elle 
• Andreas Wijk 
• Oscar Molander 
• Pa Modou Badjie 

 
Delmål 3: Minst fem etablerade sponsorer och företagssamarbeten – uppnått 

Under pandemin är det många företag som har haft begränsad förmåga att skänka 
pengar och engagera sig i vårt arbete. Några av våra viktiga samarbetspartners valde 
att vila sitt engagemang under 2021 och vår förhoppning är att vi ska kunna återuppta 
samarbetet under 2022. 

• ANR BBDO 
• Aftonbladet 
• Hjärt-Lungfonden 
• Cancerfonden 
• Sjöbergstiftelsen 
• Gabrielssons stiftelse 
• Göteborgsvarvet (begränsat under 2021) 
• Down Town Camper (vilande under 2021) 
• Grayn film (vilande under 2021) 
• GSK (vilande under 2021) 

 
Delmål 4: Ökad kunskap om tobak – uppnått 

Trots att pandemins verkningar avtog något under hösten 2021 var möjligheterna att 
kunna genomföra fysiska föreläsningar starkt begränsade. När vi nu summerat en 
treårsperiod för vårt projekt tobaksbarn har vi föreläst fysiskt för över 30 000 elever och 
nått ännu fler med vår digitala föreläsning. Vi är stolta över att ha kunnat träffa så många 
elever trots pandemin och att vi har kunnat ställa om snabbt för att fortsätta sprida 
kunskap och engagemang genom digitala aktiviteter. Vi har genom åren fått goda 
resultat på de anonyma enkätundersökningarna och trots pandemin har vi fått bättre 
resultat än någonsin i undersökningarna 2020 och 2021.  
 
631 elever deltog frivilligt i undersökningen 2021 efter att de har fått en fysisk 
föreläsning.  94 % uppgav att de fått ökad kunskap om hur tobaksindustrin påverkar en 
global hållbar utveckling, 94 % att de har lärt sig något nytt, 92 % att föreläsningen var 
tankeväckande, 97 % att den innehåller argument för att avstå från tobak och 61 % 
svarade att det är troligt att de kommer berätta eller prata om föreläsningens innehåll 
med någon de känner. Dessa resultat visar på att kunskapen behövs och engagerar 
många unga.  
 
Vi har även lyckats nå elever och lärare via vår inspelade digitala föreläsning. Den finns 



 

tillgänglig med tillhörande arbetsmaterial på vår hemsida och föreläsningen har 1505 
visningar. Många har valt att visa den för en eller flera klasser samtidigt och med en 
uppskattning på ca 20 elever/klass blir det potentiellt cirka 30 000 elever. Vi har haft en 
digital anonym enkät som 706 elever har valt att svara på. Även i denna har vi fått goda 
resultat där 91 % svarade att föreläsningen har lärt dem något nytt, 91 % svarade att de 
har fått ökade kunskaper om hur tobak påverkar en global hållbar utveckling och 97 % 
svarade att det finns argument att avstå från tobak.  
 
Delmål 5: Nya intäktsströmmar och kostnadsbesparande samarbeten – delvis 
uppnått  

Pandemin har påverkat oss på många plan och bland annat innebar det att flera 
intäktsbringande samarbeten pausades eller sköts på framtiden. Vi ser det tydligt i vår 
resultaträkning där intäkterna både från företag och privatpersoner minskade kraftigt. 
Därför att vi extra tacksamma för de samarbeten som alltjämt kunnat fortgå med både 
intäkter och viktiga kostnadsbesparingar som resultat. Kostnadsbesparingarna beräknas 
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 2021 
I starten av 2021 publicerade vi för tredje gången en rapport över hur tobak framställs i 
media. Rapporten är ett viktigt nedslag i debatten om tobaksreklam den kraftiga 
ökningen av nya tobaksprodukter bland unga. Efter flera år av intensivt påverkansarbete 
för en reglering av det vita snuset kom äntligen utredningens förslag till reglering. Utöver 
fokus på tobaksreklam och nya tobaksprodukter har vi även debatterat behovet av 
tobaksfri skoltid och en höjning av tobaksskatten. Här nedan redovisar vi ett axplock av 
alla de viktiga aktiviteter som genomfördes under 2021: 
 
Hur tobak porträtteras i media 

Rapporten baseras på en undersökning som genomförts av Meltwater. Den stora 
nyheten i 2021 års rapport var en mer ingående analys av sociala medier, som belyser 
tobaksföretagens digitala närvaro i ungas vardag. Rapporten visade att enbart British 
American Tobacco hade marknadsfört sin nikotinprodukt Lyft på Instagram i samarbeten 
med minst 13 olika influencers till ett uppskattat värde av minst 2,3 miljoner kronor och 
en räckvidd på 1,5 miljoner. Dessa inlägg utgör bara en liten del av all den tobaksreklam 
som förekommer i sociala medier och resultatet är att minderårigas bruk av nya 
tobaksprodukter ökar lavinartat.  

Utöver betalda samarbeten på Instagram exponerades tobak i 51 900 inlägg i andra 
sociala medier, såsom Twitter, Facebook och olika forum, under första halvåret 2020. 
Den totala räckvidden för dessa var 137 miljoner. Under samma period publicerade 
redaktionella medier i Sverige 7886 artiklar där tobak omnämns och tio procent av dessa 
klassades som positiva till tobak. De positiva artiklarna hade en total räckvidd på 397 
miljoner och ett uppskattat annonsvärde på närmare 48 miljoner kronor. 



 

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 våren 2021 rekryterades ett antal samarbetspartners och ett första 
produktsortiment togs fram för att utgöra ett tillräckligt bra underlag för ett första pilottest. 
Ett första pilottest genomfördes därefter med väldigt goda resultat i en högstadie-klass. 
Den pågående pandemin i kombination med ett avslag på vår projektansökan hos 
allmänna arvsfonden medförde tyvärr att vi tvingades sätta projektet på paus. Vi hoppas 
kunna återuppta utvecklingsarbetet i framtiden så att varje klass eller idrottslag som vill 
engagera sig kan bli våra viktiga ambassadörer och sprida kunskapen vidare. 
 
Lagar för alla barns framtid 

Tillsammans med Tobaksfaktas medlemsorganisationer bidrog vi i arbetet med att 
utforma kampanjen #Lagarförallabarnsframtid. Målet med kampanjen var att sprida 
kunskap och påverka politiker för en förbättrad tobakslagstiftning som skyddar 
kommande generationer mot nikotin och tobak. Kampanjen bestod av en webbsida och 
ett antal seminarier där syftet var att uppmärksamma politiker och allmänhet på hur 
viktigt det är att hjälpa barn att säga nej till ett nikotinberoende. Nikotin är ett gift, oavsett 
i vilken typ av produkt det förpackas, och ett beroende gynnar enbart tobaksindustrin. 
För mer information, besök kampanjsidan https://lagarforallabarnsframtid.se/ där man 
även kan se den kampanjfilm som togs fram. 
	
QuitBigTobacco 

I samband med World No Tobacco Day och WHO:s valda tema #CommitToQuit 
lanserade vi initiativet #QuitBigTobacco för att ta ställning för barns rätt att skyddas mot 
tobak.  
 
Tobaksindustrin behöver kommunikation och reklam för att rekrytera nya kunder, men 
behöver kommunikationsbranschen tobak? Svaret nej på den frågan var 
utgångspunkten för ”Quit Big Tobacco” – en global kampanj där över 250 byråer, 
organisationer, myndigheter och företag, har åtagit sig att inte arbeta med eller för 
tobaksrelaterade aktörer. 
 
Vårt eget initiativ, inspirerat av den globala kampanjen, uppmanade svenska aktörer att 
avsluta alla relationer med tobaksindustrin. Tobaksindustrins globala konsekvenser, för 
både folkhälsa och en hållbar utveckling, berör alla länder och aktörer. Svenska aktörer i 
olika branscher och sektorer kan göra skillnad på olika sätt, men utifrån samma 



 

grundläggande beslut och syfte: att aktivt välja att ta avstånd från tobaksindustrin – för 
barns hälsa och en hållbar framtid. 
 
Att stödja initiativet #QuitBigTobacco innebar exempelvis för: 

• Kommunikationsbyråer: Att inte arbeta med eller för tobaksföretag 
• Influencers: Att inte samarbeta med eller ta emot sponsring från tobaksföretag 
• Företag: Att inte arbeta med eller för tobaksföretag och inte investera i 

tobaksrelaterade företag 
• Organisationer: Att inte samarbetarmed eller ta emot finansiering av 

tobaksföretag 
• Banker och fonder: Att inte investera i tobaksrelaterade företag 
• Myndigheter och beslutsfattare: Att inte skapa eller upprätthålla kontakter med 

representanter för tobaksindustrin och inte ta emot sponsring av tobaksföretag 
• Skolor: Att arbeta tobaksförebyggande och förbjuda alla former av tobaks- och 

nikotinprodukter under skoltiden 
• Privatpersoner: Att sluta eller ännu hellre aldrig börjar använda tobak. Att inte 

stödja verksamheter som främjar tobaksföretag samt ta ställning i kampanjen 
genom att dela inlägg i sociala medier #QuitBigTobacco @nonsmokinggeneration 

 
Novus-undersökning och rapport: Unga behöver en tobaksfri skoltid 

För att öka kunskaperna kring ungdomars attityder till tobak gjorde vi under 2021 vår 
sjätte Novusundersökning som sammanfattades i rapporten ”Unga behöver en tobaksfri 
skoltid”. Rapporten visar att 92 procent av alla vuxna tobaksbrukare har börjat i tonåren 
eller tidigare och att den vanligaste debutåldern för samtliga tobaksprodukter är mellan 
13-16 år. Även i årets undersökning uppgav nio av tio ungdomar att den främsta 
orsaken till att börja röka är kompisars påverkan. Kompisars påverkan är även den 
främsta orsaken till att testa nya nikotinprodukter såsom vitt snus och e-cigaretter. 

Rapporten visade också att närmare åtta av tio unga är positiva till att förbjuda cigaretter 
och snus under skoltiden. Sedan 2017 när frågan undersöktes första gången har stödet 
för en tobaksfri skoltid varit starkt och växande. Utöver grupptryck uppgav närmare 
varannan ungdom att psykisk ohälsa kan vara en orsak till att börja röka, och närmare 
var tredje ungdom uppgav att det kan vara en orsak till att testa nya nikotinprodukter. 
Samtidigt visar rapporten att både unga och vuxna saknar kunskap om nikotinets 
effekter på hjärnan. 21 procent av unga vet att nikotin ökar risken för psykisk ohälsa, och 
13 procent vet att det kan ge inlärningssvårigheter. Motsvarande siffror för vuxna är 
endast åtta procent respektive sex procent. 

Rapporten visade dessutom att bara 57 procent av unga får ingående information om 
tobak i skolan, samt att det finns stora kunskapsluckor kring tobaksproduktion och dess 
hållbarhetseffekter. Endast fyra procent av vuxna och sex procent av unga vet att allt 
nikotin framställs av tobak, och få känner till att tobaksindustrin orsakar massiv 
skogsavverkning samt utnyttjar barnarbete. Hela rapporten finns att ladda ner på vår 
hemsida. 



 

 
Kort utbildningsfilm på engelska 
 
Under 2021 producerade vi även en kort utbildningsfilm med namnet Child Labour in 
New Packaging: “Tobacco-Free” Products Exposed (18 minuter lång på engelska) 
Filmen är tänkt som ett komplement till den längre digitala föreläsning vi tog fram under 
hösten 2020 och vänder sig till en bredare målgrupp. Syftet är att utbilda framför allt 
vuxna och uppmärksamma tobaksindustrins oetiska metoder samt globala 
konsekvenser i form av grova människorättsbrott, utbrett barnarbete och omfattande 
miljöpåverkan. 
 
I vår novusundersökning ser vi att allmänhetens kunskaper om tobak och hållbar 
utveckling är låg. Få känner till att tobaksindustrin utnyttjar minst 1,3 miljoner barn under 
14 år i skadligt arbete på tobaksfält runtom i världen. Eller att tobaksindustrin skövlar 
minst 200 000 hektar skog varje år och att nikotinet i ”tobaksfria” produkter framställs av 
tobak. Filmen avslutas med fem ”call-to-actions” och föreslår konkreta lösningar, samt 
visar hur olika aktörer kan avstå från att stödja tobaksindustrin. 

1. Implementera WHO:s ramkonvention för tobakskontroll (tobakskonventionen) 
2. Investera hållbart för att uppnå de globala hållbarhetsmålen (inga 

investeringar i tobaksindustrin) 
3. Avstå från samarbeten med tobaksföretag 
4. Inför en lag om tobaksfri skoltid – som förbjuder alla tobaksprodukter under 

hela skoltiden 
5. Sprid kunskap om tobaksindustrins alla negativa effekter 

 
Innehållet i filmen togs fram i samarbete med UBINIG i Bangladesh och Unfairtobacco i 
Tyskland. I samband med att filmen lanserades publicerade även Euractive vår 
gemensamma debattartikel Tobacco is a threat to a just and sustainable development. 
 
Nionde 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. Under de senaste två åren 
har turnéns fysiska föreläsningar varit kraftigt begränsade på grund av covid-19-
pandemin men med hjälp av en digital föreläsning som vi tog fram hösten 2020 har vi 
ändå kunnat nå ut till närmare 24 000 elever under 2021 (varav ca 9 000 i fysisk 
föreläsning). 97% av de 1 337 elever som deltog i vår uppföljande utvärderingsenkät 
svarade att föreläsningen gav dem argument för att avstå från tobak. För övriga resultat 
se avsnittet under delmål 4. 

Internationell kampanj för att stoppa tobakssponsringen inom F1 
	



 

Tobak är ett globalt problem och behöver därför tacklas globalt för att vi ska ha en chans 
att skydda nästa generation och bygga en mer hållbar framtid. 2021 blev året då vi fullt 
ut blev en del av en världsomspännande rörelse med fokus på barn och ungas rätt till 
hälsa och tobaksfria liv. 
 
Under hösten blev vi inbjudna att delta i en internationell kampanj för att stoppa 
tobakssponsringen inom Formel1. Tillsammans med 16 internationella 
ungdomsorganisationer, som arbetar för ungas rätt till tobaksfria liv skrev vi ett brev till 
presidenten av Federation Internationale de l’Automobile (FIA). I brevet uppmanade vi 
FIA att sätta stopp för all tobakssponsring inom motorsporttävlingen Formel1 – för att 
skydda tävlingens unga fans från skadlig tobaksreklam. FIA – som är det styrande 
organet av Formel 1 – har misslyckats med att stoppa tobaksindustrins sponsring av 
McLarens och Ferraris F1-lag. Dessa sponsringsavtal möjliggör för tobaksindustrins 
varumärken och budskap att nå en global ung publik – oskyldiga åskådare, varav många 
utsätts för tobaksindustrins skadeverkningar i sina länder. Denna oönskade exponering 
måste få ett slut. I Sverige uppmärksammades kampanjen av Resumé. 
 
Upprop inför WHO:s COP9 

Mellan den 8-13 november 2021 höll WHO den nionde internationella 
tobakskonferensen, COP9 (Conference of the Parties to the World Health Organization 
Framework Convention on Tobacco Control). COP är en samlingsplats för delegater från 
tobakskonventionens 182 medlemsländer och syftar till att stödja samt accelerera 
införandet av tobakskontrollåtgärder runtom i världen. Tobakskonventionen trädde i kraft 
2005 och innehåller evidensbaserade åtgärder för att skydda världens befolkning från 
tobakens skadeverkningar. 

Inför årets konferens samlade vi över 40 organisationer och forskare från alla 
världsdelar, och skrev ett öppet brev till delegater och beslutsfattare för att öka 
kunskapen om tobaksindustrins strategier samt nya produkter. Syftet med initiativet var 
att motverka den globala lobbyismen som förespråkar mindre strikt reglering av nya 
tobaksprodukter och använder argumentet om ”skademinimering”, vilket enbart främjar 
tobaksindustrins intressen och istället orsakar större skada för global hälsa samt hållbar 
utveckling. Brevet publicerades även i Brussels Times. Här nedan kan du ta del av 
brevet i sin helhet och se alla organisationer som valde att skriva under: 



 

 
”Harm-reduction” maintains the global tobacco epidemic 
 
“Tobacco Harm-Reduction Experts” are pushing WHO to loosen its stance on new tobacco products, 
such as e-cigarettes, heated tobacco products and nicotine pouches. These products are falsely 
marketed as safer and more sustainable options to deadly cigarettes, misleading consumers, media 
and international institutions. Prior to COP9 to the WHO FCTC, over 40 organizations and professors 
from all continents urge delegates and policymakers to acknowledge nicotine addiction – in all forms – 
as a threat to global sustainable development, and to protect the future of the world´s young generation. 
   
Lifeline of the tobacco industry. Smoking prevalence is declining in many high-income countries as a 
result of measures for tobacco control and health awareness. The cigarette business is threatened and 
the tobacco industry´s response is to develop new tobacco and nicotine products, which can appeal to 
new customers. Reports from all over the world reveal the increasing use of e-cigarettes and nicotine 
pouches among young people. In some contexts this alarming trend has been described as an 
epidemic. Due to rapid increase in popularity, many multinational tobacco companies have launched 
their own brands and are expanding their markets all over the world. These new products are portrayed 
as modern, innovative and “fresher” versions of traditional cigarettes and oral tobacco. Also, they are 
broadly marketed as “tobacco-free” – even though they contain high amounts of nicotine that is 
extracted from tobacco. There is an urgent need to reveal the lies of the tobacco industry before the 
global community is facing an epidemic of nicotine addiction on an even larger scale. 
 
Harm-reduction? The marketing of new nicotine products as ”tobacco-free” is a strategy designed to 
circumvent national legislations regulating tobacco products. The companies exploit legal loopholes 
where these products are currently exempted from rules on marketing, taxation, age limits, sales 
permits etc. Another purpose of this strategy is to make them appear less harmful. The new products 
are portrayed as better alternatives to cigarettes, and effective tools for smoking cessation, in hope to 
improve the image of the tobacco industry and to convince consumers, investors and policymakers 
about their societal contribution. This is simply a cover to hide and at the same time promote their true 
agenda – to lure youth into a lifetime of nicotine addiction.  
The tobacco industry knows that almost all tobacco users start in their teens or even earlier. 
Independent studies show that new nicotine products do not help current smokers quit, but instead risk 
becoming a gateway to nicotine addiction and smoking among youth. E-cigarettes and nicotine 
pouches, that come in thousands of flavours and are marketed through influencers in social media, are 
undoubtedly made to appeal to young people. A looser regulatory stance towards these products would 
enable the industry to continue targeting every young generation, and ultimately cause more harm. 
 
Nicotine addiction is anything but harmless. When promoting smoke-free tobacco products (oral 
tobacco, e-cigarettes and heated tobacco) the industry constantly repeats the same argument; 
“smoking and the burning of tobacco is the problem, not the nicotine”. By highlighting health benefits of 
smoke-free tobacco products – in comparison with a product that kill eight million people every year – 
the industry aims to position these products as part of the solution to the global tobacco epidemic. This 
strategy also works to disguise the severe health effects of nicotine, which tend to be undermined and 
disregarded despite the substantial number of studies proving that nicotine is far more than addictive. 
Nicotine permanently damages the brain, impairs cognitive functions and increases risk of mental 
illness; type 2-diabetes, cardiovascular disease, lung disease, birth defects and other drug abuses. 
Young people are especially vulnerable to cognitive damage and risk long-term complications. There is 
compelling scientific evidence emphasizing the need to prevent nicotine addiction, no matter which 
product, for the sake of public health. 
 
Human rights violations and environmental impact. The on-going debate on relative risks and 
“harm-reduction” is not only stalling necessary efforts to enhance global health, but also threatens a fair 
and sustainable development. Tobacco counteracts all 17 of the Sustainable Development Goals and is 
not only the primary preventable cause of death and disease, but also leads to deforestation, loss of 
biodiversity, pollution, waste, poverty, inequality and widespread child labour. According to the ILO, at 
least 1.3 million children under 14 years of age are involved in hazardous child labour on tobacco farms 



 

around the world – risking both health and education. Child labour in tobacco farming is classified as 
one of the worst forms of child labour. Every international institution and policy makers on all 
levels need to be informed about the wide array of negative effects of the entire production 
chain. This knowledge undermines all (tobacco industry) arguments motivating “special treatment” of 
some products in legislation or investment portfolios. 
 
Global agreements. Since WHO adopted the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) 
almost 20 years ago, all parties have had access to the knowledge needed to reduce and prevent 
tobacco use. The Convention clearly encourages all parties to implement measures to phase out all 
tobacco products (defined as products entirely or partly made of the leaf tobacco) and exclude the 
influence of the tobacco industry from decision-making regarding public health policy. The global 
tobacco epidemic is one of many obstacles to overcome in order to achieve the SDG:s by 2030, but if 
the FCTC is implemented worldwide to protect youth from nicotine addiction the chances will be 
significantly better. 
 
The purpose of the COP9 is to promote a healthier and more sustainable world through comprehensive 
tobacco control. There is no time or room for a more tolerant stance towards any types of tobacco and 
nicotine products. Over 40 organizations and professors – working to protect children and youth from 
nicotine addiction around the world – urge delegates and policymakers to commit to the following 
actions: 

• Strict implementation of the WHO FCTC worldwide 
• Strict regulation of all tobacco and tobacco-related products in national legislations 
• Exclusion of tobacco industry interference from public health policy 
• Exclusion of tobacco and tobacco-related companies from investment portfolios 

  

Helen Stjerna, Secretary-General, A Non Smoking Generation, Sweden  
Kristina Sparreljung, Secretary-General, the Swedish Heart Lung Foundation, Sweden   
Linnea Hedman, Associate professor of epidemiology and public health, Umeå University, Sweden 
Farida Akhter, Executive Director, UBINIG (Policy Research for Development Alternative), Bangladesh 
Sayyida Akhter, Coordinator, Alliance of Women against Tobacco, TABINAJ, Bangladesh  
Sonja von Eichborn, Director, Unfairtobacco, Germany 
Dr. Koong Heng Nung, Founder & Director, Tobacco Free Generation International Limited, Singapore 
Lisa Lu, CEO, International Youth Tobacco Control, USA 
Marty Otañez, PhD, Chair and Associate Professor, Anthropology Department, University of Colorado 
Denver, USA 
Raul Barbosa, Vice-President, External Affairs of the International Federation of Medical Students’ 
Associations of Brazil 
Mervi Hara, Executive Director, ASH Finland 
David Odhiambo, Director, Den of Hope Youth Group, Kenya 
Maurice Swanson, Chief Executive, Australian Council on Smoking and Health, Australia 
Kurt Aigner, MD, FCCPem., President, Austrian Council on Smoking and Health, Austria 
Cornel Radu Loghin, Secretary-General, European Network for Smoking and Tobacco Prevention, 
Belgium 
Francisco Rodriguez Lozano, President, European Network for Smoking and Tobacco Prevention, 
Spain 
Krzysztof Przewozniak, Foundation “Smart Health”, Poland 
Florin Mihaltan, Romanian Society of Pneumology, Romania 
Loic Josseran, French Alliance Against Tobacco (ACT), France 
Luciano Ruggia, Director, Swiss Association for Tobacco Control, Switzerland 
Lucienne Thommes, Director, Fondation Cancer Luxembourg 
Nijole Gostautaite Midttun, President, Lithuanian Tobacco and Alcohol Control Coalition, Lithuania 
Ramona Brad, President, Healthy Romania Generation 2035 Association, Romania 
Gergana Geshanova, Chair of the Board, Smoke Free Life Coalition, Bulgaria 



 

Andrés Zamorano, President, Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo – CNPT, Spain 
Francisco Cabrera Panasco, President, Fundacion Canaria Dental, Spain 
George Bakhturidze, Founder, FCTC Implementation and Monitoring Center in Georgia 
Marius Eremia, Executive Director, Association Aer Pur Romania, Romania 
Marija Zdraveska, Macedonian Respiratory Society, Macedonia 
Raquel Fernández Megina, President, Nofumadores, Spain 
Uliana Bakh, Executive Director, PROI, Bosnia and Herzegovina 
Jan Peloza, International Youth Health Organization and No Excuse Slovenia 
Coral Malfaz, Official College of dentists of Santa Cruz de Tenerife, Spain 
Mihaela Lovse, Slovenian Coalition for Public Health, Environment and Tobacco Control, Slovenia 
Luke Clancy, TobaccoFree Research Institute Ireland 
Lena Sjöberg, President, Tobaksfakta, Sweden 
Margianta Surahman Juhanda Dinata, Executive Director, Emancipate Indonesia, Spokesperson, 
FCTC untuk Indonesia, Ambassador, One Young World, Indonesia 
Sanele Zulu, Convener of the South African Tobacco Free Youth Forum, South Africa 
Dra. María Paz Corvalán, Director, Alianza ENT Chile 
Shkumbin Spahija, KADC – Kosovo Advocacy and Development Center, Kosovo 
Silvano Gallus, Instituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Italy 
Jamilya Sadykova, Public fund ”Temekisiz”, National coalition ”For smokefree Kazakhstan”, 
Kazakhstan  
Enkeleint A. Mechili, University of Vlora “Ismail Qemali”, Department of Healthcare, Albania 
Mihaela Lovše, President, Slovenian Coalition for Public Health, Environment and Tobacco Control, 
Slovenia 
Dr. Marie Hauerslev, Chair, NCD Child, Denmark 
Friedrich J. Wiebel, Prof. Dr. med, Chairman, German Medical Action Group Smoking or Health 
(GMASH), Germany 
Esteve Fernández, MD, MPH, PhD, Professor of Preventive Medicine and Public Health, School of 
Medicine, Universitat de Barcelona, Director, Cancer Epidemiology and Prevention Department & WHO 
Collaborating Center for Tobacco Control, Institut Català d’Oncologia (ICO) / Institut d’Investigació 
Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), Spain 
Fátima Francos Cal, Director, College of dentists of Santa Cruz de Tenerife, Spain 
Ulysses Dorotheo, MD, FPAO, Executive Director, Southeast Asia Tobacco Control Alliance 
(SEATCA), Thailand 

 

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 

 


