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Abstract 

 

Bachelor thesis in Political Science by Tore Gustavsson spring term 2017 

Swedish actors adoption of the tobacco directive: A study from a 'Goodness of fit- 

perspective' about Swedish actors adoption of the tobacco directive 2014/40/EU 

The purpose of this study is to see how Swedish actors adopt directive 2014/40/EU and why it 

is adopted the way it is - with the example of the Swedish government, Swedish Match and 

Tobaksfakt, based on the actors input into the European Commission's proposal. 

The study's three research questions are: 1) How does the selected actors influence the 

tobacco directive 2014/40/EU? 2) In what way do the selected actors adopt the 2014/40/EU 

tobacco directive 3) Why are directive 2014/40/EU adopted in the way proposed? The study's 

approach is through a 'Goodness of fit- perspective' see first the actors position then compare 

this to the new law. In this way see how they are going to adopt the directive. An analyze on 

argument of three Swedish contributions to the revision of the previous tobacco directive and 

a comparative analyze will be the methods. 

The conclusion of the study is that the Swedish government and Swedish Match have 

influenced in some parts and Tobaksfakta have influenced in most of the parts. The study also 

concludes that the directive 2014/40/EU will be received with adaptation and absorption into 

Sweden's politics and policy's. Why it is received in this way has to do with the exception that 

Sweden holds from the ban of oral tobacco in EU but this conclusion can't be fully stated. The 

Swedish snus's outside has been changed but the inside has not, this effects the pressure from 

EU to be milder. 

Aspects and areas which further research can focus on are the following: to include different 

actors, documents or areas throughout the decision process. Further research can also focus on 

the discourse around snus. 

Keywords: Snus, Moist snuff, Actors, Goodness of Fit, Directive 2014/14/EU, European 

Union. 
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Figur- och tabellförteckning 

Figur 1: Syn på påverkan från EU. 

Figur 2: En modifierad version utav Toulmins-modell. 

Tabell 1: Olika följder utav påverkanstryck. 

Tabell 2: Olika följder utav påverkanstryck (Upprepning av tabell 1). 
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval 

1.1.1 Det svenska snuset 

I april 2014 röstas direktiv
1
 2014/40/EU igenom i Europeiska kommissionen, Europeiska 

parlamentet och ministerrådet, detta kommer senare vanligtvis att kallas Tobaksdirektivet. Det 

är ett översiktligt direktiv om riktlinjer för tobaksvaror. De specifika områdena inom 

direktivet handlar om hur tobaksvaror säljs, hur förpackningar ser ut och reglering av 

innehållet. Bakgrunden till detta direktiv är att det tidigare tobaksdirektivet, direktiv 

2001/37/EC, inte uppnådde de målen som var uppsatta. Dessa mål handlade om att minska 

cancerframkallande produkter inom Europeiska unionen (SOU 2016:14). Det hade tillkommit 

nya hälsomål i och med att EU antog Världshälsoorganisationens riktlinjer angående tobak 

och även att det hade uppkommit ny forskning på området gjorde denna revidering ännu mer 

motiverad (Europeiska Kommissionen 2011). 

Under mitten av 1980-talet började en amerikansk tillverkare av snus att exportera sina varor 

till Europa. Detta sägs vara bakgrunden till att en utredning år 1989 sattes igång av 

Europeiska kommissionen angående att försöka minska denna typ av tobaksvara. Under 

denna utredning var den svenska snusindustrin representerad och det var en av de första 

kontakterna dessa aktörer hade sinsemellan. Cirka tre år efter att utredningen startats stod den 

klar och den föreslog att EU skulle införa ett förbjud på snus. Det var inte helt klart vad den 

definitionen som utredningen kom fram till menade. När väl förhandlingarna mellan Sverige 

och EU kom igång angående ett svenskt medlemskap i unionen fanns snuset högt upp på 

dagordningen och den svenska delegationen som förhandlade med EU försökte få klarhet i 

vad denna definitionen verkligen menade (Lidgard 1997:128-131). 

Utfallet av dessa förhandlingar är att det blir bekräftat att definitionen gäller även den typ av 

oraltobak som Sverige har men Sverige får ett undantag och blir det enda landet som får 

tillverka och sälja snus, dock inom Sverige bara. Detta skrivs in i Sveriges anslutningsavtal, 

dock är det något som inte definieras djupare än att Sverige får ett undantag från förbjudandet 

av oraltobak (TT 1994).  

                                                 
1
 EU-direktiv är gemensamma riklinjer och mål. Det är upp till den enskilda medlemsstaten vilka lagar och 

regler som behöves för att de skall uppfyllas (EU-upplysningen 2016). 
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Inom det tidigare nämnda direktivet från 2001 finns även detta avtal med men det görs ingen 

vidare definitionen utav vad undantaget verkligen menar (TT 2012). När det kommer fram att 

detta direktiv inte har uppnått de mål som var uppsatta beslutades det att det skulle göras en 

revidering utav direktivet. Under denna process gjordes ett öppet samråd
2
 för aktörer inom 

hela EU. Samrådet möjliggjorde för regeringar, industrin, icke-statliga organisationer och 

privatpersoner att skicka in skrivelser, liknande remissvar till denna revidering. Många 

svenska aktörer valde aktivt att delta (Europeiska Kommissionen 2011). Här väcks mitt 

intresse i processen, hur stort inflytande har Sverige haft och hur det har tagits emot, i form av 

staten och andra aktörer, när det gäller tobaksdirektivet 2014/40/EU? 

I och med detta direktiv tillsatte den svenska regeringen en utredning, SOU 2016:14, 

angående de nya riktlinjerna om tobak och denna utredning ledde fram till en lagrådsremiss 

innehållande förslag till nya lagar. Dessa nya lagar röstades igenom i riksdagen och trädde 

ikraft den 20 maj 2016 (Folkhälsomyndigheten 2016). 

Mellan det tidigare direktivet 2001/37/EC och nuvarande direktivet 2014/40/EU finns det 

skillnad i hur man behandlar området snus. I det nuvarande är det mer uppdelade 

bestämmelser som handlar om hur förpackningen ser ut och informationen på produkten än 

det tidigare direktivet, där det beskrevs väldigt enformigt kring just snuset 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Det som dock Sverige vidbehöll till det nuvarande direktivet 

var ett undantag för regleringen av innehållet i snus (SOU 2016:14). 

1.1.2 Sverige och EU 

Detta avsnitt kommer att fokusera på hur Sverige har förändrats i och med medlemskapet i 

den EU. Det kommer att redogöras utifrån tre olika begrepp; statsskick, förvaltning och 

beslutsprocess. Eftersom detta är dels en studie om förändring kring inflytande över 

beslutsprocess är det rimligt att beskriva statsskicket därför det är grunden för en stat och var 

besluts tas. Förvaltningen och beslutsprocessen blir mer konkret hur själva processen är 

utformad. 

Statsskicket inom Sverige har förändrats genom EU-medlemskapet dels genom att en del utav 

beslutande makten har förflyttats till det europeiska planet. Denna minskning utav 

suveräniteten har skett genom att riksdagens rätt till att besluta kring olika områden har 

delegerats. Denna förskjutning utav makt har inte bara skett när man ser till hur lagar har 

                                                 
2
 Ett öppet samråd ger aktörer möjligheten till att lämna in skrivelser till Europeiska kommissionen. Det kan 

liknas vid en remissrunda, liknande den i Sverige (SOU 2016:10). 
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förändrats utan även har makt från riksdagen förflyttats när det kommer till tillgång och 

utrymme inom politiska arenor för regeringen. Genom att regeringen kan agera som aktören 

Sverige internationellt blir det intressant när väl beslutsprocessen för beslut rörande Sverige 

blir mer och mer internationaliserad (Tallberg et al 2010:134). 

När det kommer till förvaltningen finns det tydliga uttryck hur EU förändrar när det kommer 

till regleringar. Det sker nu mera en förvaltning med ett mer abstrakt arbetssätt. Det finns 

processer där beslut som påverkar Sverige är utvecklade till att vara målsättningar och planer 

(Jacobsson och Sundström 2006:21). 

Utifrån dessa två områden kan man se översiktligt hur beslutsprocessen har förändrats för 

Sverige i och med EU-medlemskapet. Det finns en internationalisering och en utveckling mot 

styrandesättet governance (Tallberg et al 2010:83). 

Ovanstående diskussion kring det svenska snuset och förändringen av Sverige i och med 

medlemskapet i EU kommer att utgöra studiens utgångspunkt. Det ger en kontext över hur 

studien bör använda sig av påverkan från EU för att förstå hur svenska intressenter i 

snusdebatten kan ha påverkat tobaksdirektivet och förståelsen kring mottagandet av det 

samma. 

1.1.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer studiens problembild att vetenskapligt förankras. Det kommer att tas 

upp mer tidigare forskning inom teorikapitlet. Det finns ingen tidigare forskning kring hur 

svenska aktörer tar emot detta direktiv. Det finns dock forskning kring det perspektiv som 

denna studie antar. Ett perspektiv som är en teoretisk modell och ett verktyg som på ett 

relativt nytt sätt ser på påverkan från EU med hjälp av aktörens ståndpunkt. Tidigare 

forskning om ett närliggande ämne till tobak handlar om alkohol och den studien visar på hur 

man har kunnat visa på påverkan på aktörer via att undersöka hur väl ett svenskt projekt 

försöker att influera alkoholpolitiken inom EU. Detta väcker frågan inom detta ämne om det 

går att se hur svenska aktörer mottar direktiv från EU genom att studera skillnaden mellan 

dessa parter ifrån början (Cisneros Örnberg 2008:389). Det som denna studie strävar efter är 

att kunna se även denna tendens inom slutsatserna. Det finns en kunskapslucka över om 

aktörers ståndpunkt kan hjälpa oss förstå påverkan från EU när det kommer till 

tobaksområdet. 
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1.2 Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka hur olika aktörer inom Sverige lyckas att påverka EU i 

beslutsprocessen inför direktiv 2014/40/EU - genom exemplen av Svenska regeringen, 

Swedish Match och Tobaksfakta. Studiens fokus blir att utifrån hur de lyckas påverka utfallet 

av tobaksdirektivet se hur dem kommer att motta de nya bestämmelserna inom politiken och 

processerna. Studien skall även försöka utreda varför direktivet mottas på det sättet det görs. 

1.3 Forskningsfrågor 

 Hur påverkar de tre utvalda aktörerna tobaksdirektivet 2014/40/EU? 

 På vilket sätt kommer dem utvalda aktörerna att motta tobaksdirektivet 2014/40/EU? 

 Varför mottas tobaksdirektivet 2014/40/EU på det sättet det görs? 

1.4 Disposition 

Inom det kommande kapitlet kommer studiens teori att presenteras och diskuteras. Kapitel tre 

kommer att bestå utav en redovisning av metoden argumentationsanalys och en diskussion 

kring den samma. Det kommer även att presenteras en figur och en tabell som kommer att 

agera analysverktyg. Efter detta kommer tre utvalda aktörers skrivelser att undersökas genom 

den utvalda metoden för att skapa empirikapitlet, kapitel fyra. Empirin kommer att samspela 

med analysen för att skapa det femte kapitlet, Analys. Detta kapitel kommer vara en 

jämförelse mellan aktörernas intresse och den nya lagen i Sverige. Denna studie består alltså 

av två metoder, en argumentations- och en jämförandeanalys. Det femte kapitlet kommer att 

innehålla slutstats och slutdiskussion och genom det runda av arbetet. 
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2. Teori 

Länge har den påverkansprocess som kommer från EU setts som att det är en påverkan från 

EU till medlemsstaterna. Detta perspektiv är att man ser att makten och påverkan går från 

toppen till botten (Börzel och Risse 2000:1). Denna studie kommer istället att fokusera på 

påverkan från EU ur ett annat perspektiv. Ett perspektiv som ser påverkan från EU som en 

process som går runt. Politiken pågår alltså mellan medlemsstater och EU, mellan 

medlemsstater, mellan EU och medlemsstater och sedan runt igen. Denna studie kommer att 

fokusera på en teoretisk modell och ett verktyg kring påverkan från EU som heter "Goodness 

of fit" ( Cowles et al. 2001:6). Det är en teoretisk modell och verktyg över hur aktörer lyckas 

att få genomslag för sina intressen på den europeiska arenan. Detta genomslag kan man sedan 

jämföra med vad som sedan blir lagstiftning och se till hur väl aktörens intresse passar med 

lagstiftningen (Cowles et al. 2001:6-9). Denna teoretiska modell har ett perspektivet på 

processen som är  annorlunda och tar en utgångspunkt från ena sidan av processen till att 

förklara den andra delen. För att förtydliga handlar detta perspektiv inte om att hitta den sanna 

graden av genomslag en aktör har på EU, det är väldigt komplext. Detta perspektiv tar hjälp 

av oöverensstämmelsen mellan aktör och EU för att kunna se hur aktör mottar de nya 

bestämmelserna.  

Mer specifikt inom detta perspektiv kommer denna studie att ta sikte på hur dessa aktörer 

kommer motta bestämmelser och riktlinjer från EU utifrån graden av hur väl deras egna 

intresse passar med utkomsten av beslutsprocessen. Detta kan ge olika fenomen och en mer 

utvecklad förståelse av hur de kommer att tas emot utav medlemsstaten. 
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Detta perspektiv på påverkan från EU illustreras nedan. Inom figur 1 finns X som 

representerar aktörers påverkan på EU, Y representerar dem direktiv och bestämmelser 

kommande från EU. "Misfit" kallas den oöverensstämmelse som bildas mellan aktör och EU 

och detta kan skapa ett påverkanstryck. Detta är en egenskapad figur men tar språng ur 

Cowles et al. förklaring av detta fenomen (Cowles et al. 2001:6-9). 

Figur 1: Syn på påverkan från EU (Cowles et al. 2001:6-9). 

 

Det finns tre olika steg som man kan utgå ifrån inom detta perspektiv för att få klarhet i vad 

detta fokus handlar om. Det första steget handlar om att se till en process på EU-nivå som kan 

komma att förändra lagar och regler inom en medlemsstat. Detta steg är väldigt översiktligt 

men viktigt för att kunna applicera denna teori på ett område den är tänkt för. Detta lägger 

grunden för denna typ av studie, att se om och hur den nationella medlemsstaten förändras 

utav direktiv från EU-nivå. Det andra steget är där graden för hur väl något passar mellan 

aktör och ny lagstiftning ska sättas ut. Det skall benas ut vad en aktörs intresse är och vad 

utkomsten består utav. Detta mellanrum tolkas sedan när det kommer till det tredje steget för 

att kunna tyda hur en medlemsstat kommer att motta de nya bestämmelserna (Cowles et al. 

2001:8). 

Inom det andra steget angående hur väl aktörens intressen passar med EU:s direktiv finns det 

två huvudsakliga punkter angående hur denna påverkan kan förändra medlemsstater. Viktigt 

att definiera här är att inom detta mellanrum mellan aktörer och nya bestämmelser 

Goodness 
of fit Medlemstat EU 

X 

Y 

"Misfit" 
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uppkommer ett påverkanstryck. Hur mycket detta tryck påverkar är det vid detta steg som 

skall försöka benas ut genom att undersöka skillnaden. Denna påverkan kommer sedan till 

uttryck inom de nationella medlemsstaterna på två huvudsakliga sätt. Det första handlar om 

att det finns skillnad kring riktlinjer, lagar och regler. Till skillnad från det andra sättet där det 

sker förändring kring den institutionella strukturen inom den nationella medlemsstaten 

(Cowles et al. 2001:8). Den första typen påverkar alltså mer på en mikronivå. Det handlar om 

detaljerade skrivningar av olika slag. Det andra blir mer på en makronivå genom att det 

påverkar hur stater fungerar och är utformade. 

Det tredje steget inom denna process handlar som sagt om hur en medlemsstat kommer, att 

förändras med bakgrund från det andra steget. Inom detta steg finns det två olika perspektiv, 

ett rationellt och ett socialkonstruktivistiskt (March och Olsen 1998:949-952).  

Det kan vara intressant att se till bakgrunden bakom detta perspektiv, varför uppstod denna 

syn på processen. Logiken i att om skillnaden mellan vad EU:s direktiv innehåller och vad 

den nationella medlemsstaten har för lagar och regler stämmer mer överens kommer 

kostnaden för implementering att minska genom att förändringen blir mindre. Detta ger 

incitament för aktörer att agera och även att staten främjar aktörer att driva opinion (Börzel 

2002:194). Här finns ett konkret exempel som kan hämtas från studiens utvalda aktörer. 

Tankesmedjan Tobaksfakta innehar bidrag från ett statligt projekt som har som mål att minska 

tobaksbruket (Tobaksfakta 2017). Det kan även ge upphov till att stater kan väcka frågor 

kring områden som är för svåra att väcka liv i på hemmaplan. Det genom att staten försöker 

påverka EU som sedan kan påverka medlemsstaten på ett högre plan. Detta gör indirekt att 

staten har väckt frågan men via EU istället (Börzel 2002:196). Projektet kring att minska 

tobaksanvändningen kan ses som ett sådant fenomen. Projektet kan mynna ut i att 

Tobaksfakta påverkar EU mot den önskade riktningen och på det sättet kan staten ha påverkat 

sig själv genom att påverka EU. 

För att anknyta till olika projekt, satta av den svenska staten, kan man se till hur de arbetar 

mot EU för att medlemsstater skall se alkohol som ett folkhälsoproblem istället för att vara på 

agendan när det gäller handel. Denna studie visar alltså på hur olika områden problematiseras 

och vad det ger för effekt när det kommer till påverkan från EU. Studien visar på att påverkan 

från medlemsstater kan göra skillnad genom att de försöker ändra frågans fokus (Cisneros 

Örnberg 2008:382). Det finns möjlighet till att även snuset speglas av denna aspekt, alltså att 

aktörerna har ett tydligare mål att försöka påverka dess problematisering istället för dess 
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konkreta direktiv. Det blir ett ökat fokus på en makronivå. Annan tidigare forskning visar på 

hur olika medlemsstater har möjlighet att påverka EU utifrån dess utgångspunkt. Den studien 

visar på att ju mer ekonomiskt utvecklad en medlemsstat är ju större möjlighet har 

medlemsstaten att påverka på grund av att det finns mer resurser och strikta fungerande 

regleringar (Börzel 2002:208). 

Denna studie kommer att ta hjälp utav båda perspektiven, rationella och 

socialkonstruktivistisk för att kunna förstå denna process bättre i fallet när det gäller 

anpassning av nationell lagstiftning till europeiska direktiv. Båda perspektiven är relevanta att 

ta med, därför att det kan ge studien två sidor av utvecklingen och på det sättet förhöja studien 

ännu mer. Det kommer att ge fler chansen att förstå hur EU påverkar Sverige. Dessa 

perspektiv kommer att göra detta genom att de agerar som en bakgrund till teorin, de ger en 

djupare förståelse av teorin för att på det sättet bidra till studien. De kommer genom det att 

hjälpa läsaren att förstå teorins ontologiska utgångspunkt bättre. Dessa två perspektiv kommer 

att redovisas för genom följande punkter: synen på aktör, logiken bakom och hur förändring 

inom medlemsstaternas politik och system sker. Det som menas med system är den struktur 

som finns, hur allt är strukturerad och organiserat. 

2.1 Rationella perspektivet 

En aktör utifrån detta perspektiv ses som målinriktade, som bedriver verksamhet för att sträva 

efter något. Aktörer är även meningsfulla i den betydelsen att de har en betydande roll för hela 

det europeiska fenomenet. När det kommer till hur de agerar gör de det utifrån givna 

utgångspunkter och med en strategi strävar de efter att göra det bästa av vad de innehar. De 

agerar utifrån det rationella sättet att väga för- och nackdelar mot varandra. Enskilda aktörer 

tar även med det de kan förvänta sig av andra aktörer, hur de agerar och försöker maximera 

sin verksamhet genom detta (Börzel och Risse 2009:7-8). 

Som ovan nämnt väger aktörer enligt detta perspektiv för- och nackdelar mot varandra och 

detta är ett sätt att se hur något kommer att utfalla. Det är ett sätt att försöka se vad 

konsekvenserna kan bli av olika vägval. Detta är grundidén bakom detta perspektiv, att 

försöka tyda vad den möjliga utkomsten är av detta och handla utifrån det (March och Olsen 

1998:949). Det är här ställningstagandet frodas och bestäms av den enskilda för att sedan bli 

dess intresse som den försöker påverka med i beslutsprocessen. 

När det kommer till hur förändring sker, kan man se till två delar där den första gör att den 

andra uppstår. Det som händer vid en förändring är att politiska resurser fördelas och med 
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detta menas att det är en resurs utav makt som förflyttar sig (Exadaktylos och Radaelli 

2015:208-209). Detta betyder alltså att det är inflytande över processen som i sin tur påverkar 

vilka som sedan får mer makt, genom att deras ställningstagande och åsikt har flyttats närmare 

den nya politiken, detta ger aktörer mer makt genom att de lyckas med sin opinion och rent ut 

sagt innehar påverkan. Detta dock med åtanke att det kan vara svårt att bevisa kausaliteten 

mellan opinionsbildning och utfall. I alla fall ger lyckad sådan indirekt makt åt berörd aktör. 

Detta är vad som händer när det sker förändring men grunden bakom vad som gör detta 

möjligt handlar först om hur spelplanen för aktörerna ser ut. Detta kan man säga är en del i 

hur ny politik implementeras inom medlemsstaten. Det handlar om hur maktrelationerna ser 

ut mellan de aktuella aktörerna. Det kan bli svårt att förändra om det finns många aktörer som 

har något att säga till om. En annan aspekt kring detta är, att det även är viktigt och relevant 

att belysa de formella strukturer som finns inom den nationella medlemsstaten (Börzel och 

Risse 2009:9). 

Det blir sedan, inom studiens analys, viktigt att belysa den grad av påverkan som uppstår 

mellan aktör och EU, se till dessa villkor för att legitimera den tolkade påverkningsgraden. 

Detta sker alltså efter studien har utmynnat i hur mycket påverkan  EU lägger kan sedan dessa 

villkor hjälpa till i förståelsen av hur dessa kommer att mottagas mer praktiskt än det första 

steget. 

2.2 Socialkonstruktivistiska perspektivet 

Enligt detta perspektiv ser man på aktören som en bärare av samhällsintresset. Det skapas en 

underförståelse utav den samhälleliga diskursen för aktörer att föra (March och Olsen 

1998:951). Aktör kan sätta upp mål och riktlinjer och verka utifrån dem. Det som menas med 

denna synvinkel är att ändå så skapas dessa mål och riktlinjer utav samhället i stort genom att 

aktörer och de människorna som är verksamma  inom aktören och lever inom samhället. Det 

blir en konstruktion från det sociala. 

Precis som det första perspektivet bygger denna vidare på sin logik ifrån synen på aktören. 

Här är logiken att det som växer fram ifrån samhället, logiken bakom, är det som är mest 

lämpligt för samhället som kommer att komma fram (March och Olsen 1998:951). Detta 

perspektiv tar alltså avstamp i att aktörer lär sig vad samhället vill sträva efter och genom det 

gör de det rätta. Det behöver alltså inte tänkas på konsekvenser som i det rationella 

perspektivet utan här gäller det att se till hur accepterat ställningstagandet är av samhället. 
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Detta är inget aktörer tänker på därför att de är inne i samhällssystemet och på det sättet 

förmedlas detta till att bli deras ställningstaganden. 

När det kommer till hur det förändras, finns det inom detta perspektiv två olika delar som 

försöker förklara detta. Den första handlar om hur förändring sker genom att de olika 

institutionerna som finns kommer att mer och mer strukturellt konvergera, genom att de är 

verksamma inom samma miljö och system (Meyer and Rowen 2002:346). Aktörer som verkar 

på samma plan kommer alltså att börja likna varandra. En viktig sak att nämna här, är att detta 

perspektiv har svårt att förklara hur olika institutionella strukturer inom samma miljö skall 

konvergera (Finnemore and Sikkink 1998:890). 

Det finns dock ett annat perspektiv för denna förklaring av förändring och den har sikte mer 

på hur olika aktörer förändrar varandra genom att bygga upp normer, alltså det som ses som 

det rätta och på det sättet påverkar politiken (Risse 2000:5). Detta blir alltså ett sätt för 

påverkan från EU att implementeras inom de nationella medlemsstaterna. Det andra villkoret 

bygger vidare på det första men på ett större plan. Här blir det istället den informella kulturen 

som kan vara en kanal för den påverkan EU sätter (Börzel och Risse 2009:12). Detta kan man 

se som den diskurs som de enskilda aktörerna utvecklar. Dessa villkor är viktiga för den 

analys som studien kommer att göra genom att, precis som för det rationella perspektivet är 

detta något som kan legitimera tolkningen av påverkningsgraden. 

Dessa två perspektiv agerar som, nämnt tidigare en ontologisk bakgrund till den teoretiska 

ansatsen. Studien kommer inte att försöka passa in de utvalda aktörernas utgångspunkt inom 

dessa perspektiv därför det är inte studiens fokus, dock ger perspektiven ett djup inom teorin 

som kan förbättra studien. Detta operationaliseras genom den tabell (Tabell 1) som kommer 

finnas inom metodkapitlet. 

2.3 Grad av påverkan 

Genom att se till hur aktörerna lyckas att influera EU genom dess skrivelser blir mottagande 

på ett visst sätt. Denna del av teorin utgår från att skillnaden mellan aktörens ståndpunkt och 

beslut från EU är fastslagna och förstådda. Detta leder fram till att, med detta som 

utgångspunkt, se till hur väl dessa beslut kommer att implementeras av aktörerna. Som 

tidigare nämnts utvecklas hur olika grader av påverkan påverkar inom metodavsnittet. Där 

finns även en analystabell utifrån denna teori, som kommer att användas under analysen. 
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Ett fiktivt exempel kan här vara till hjälp och beskriva hur denna påverkansgrad kan tolkas. 

En ny lag angående vilken information det får finnas på en tobaksprodukt träder i kraft. Den 

nya lagen innehåller att det inte får skriva ut hur mycket av de olika ingredienser det finns 

inom tobaksprodukten. Detta är något som inte aktörer håller med om och blir då ett 

betungande beslut. Aktörens utgångspunkt är att det bör vara utskrivet. Det blir en förändring 

och skapar en oöverensstämmelse. Denna förändring är först att det blir förändring av idén 

bakom varför det sker och även processen för aktören. Det sker dock ingen systemförändring. 

Detta tolkas då som ett medel påverkanstryck. 
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3. Metod & material 

Denna studie kommer att använda sig av en kvalitativ metod i form utav en 

argumentationsanalys för att kunna samla empiri ur de utvalda skrivelserna till revideringen 

av det tidigare direktivet 2001/37/EC. Denna studie kommer även att göra en jämförande 

studie. Lagrådets remiss kommer att agera som ena delen och aktörernas ståndpunkt, den 

andra delen. Aktörernas ståndpunkt kommer att tas fram genom argumentationsanalysen. 

3.1 Argumentationsanalys 

Den inriktning utav argumentationsanalys denna studie kommer att applicera heter "Toulmins 

modell" (Boréus och Bergström 2012:106).  

Studiens val av metod grundar sig främst på två olika saker. Det ena grundar sig på det valda 

materialet för denna studie. Dessa skrivelser som kan liknas med remissvar som kan 

återfinnas i Sverige och brukar utgöra olika aktörers åsikter och intressen. Det passar bra med 

denna metod därför att, för att kunna föra fram sin åsikt och intresse, behövs argument för att 

kunna bygga upp sin egen tes. Den andra delen är att denna metod är uppbyggd på ett väldigt 

bra sätt. Grundtanken med denna metod är att ta fram logiken inom en vilja (Toulmin 

2003:235). Det handlar om att kunna tyda vad någons vilja är inom den aktuella texten är för 

något. Detta kan resultera i att det kan ske lite oklara tolkningar genom att denna metod inte 

behöver de exakta orden för att fastslå någons ståndpunkt (Boréus och Bergström 2012:107). 

Detta behöver inte vara något bekymmer om det finns befogad argumentation vid analysen 

(Ekengren och Hinnfors 2012:69). Det är alltså i sökandet efter logiken som denna metod 

grundar sig. Det finns en tydlighet i hur metoden söker efter vad argumentets ägare vill 

övertala andra om.  

Valet utav metod hänger även såklart ihop med den problembild som arbetet har byggt upp. 

Det studien vill komma åt med denna typ av metod är att tyda och tolka de intressen och 

åsikter som finns hos de aktörer som är utvalda. Tillsammans med den lagrådsremiss som 

finns kommer sedan den utkomna empirin att fungera som utgångspunkt vid den slutliga 

analysen av denna studie. Denna metod kommer alltså att användas i ett första steg för att 

klargöra de åsikter och intressen som aktörerna har. 

Det denna metod faktiskt består utav kommer att vara ett analysschema bestående av fyra 

olika delar; påstående, argument, premiss och premissargument. Dessa delar kommer att 



 

14 

 

verka som de faktiska verktyg som kommer att användas vid analysen av det utvalda 

materialet. Man kan även tolka en tes utav texten (Boréus och Bergström 2012:108-109). 

Ett påstående är själva åsikten om något. Det är ett ställningstagande som inte försöker 

övertala eller något liknande, det handlar om vad textens författare vill ha sagt. Ett argument 

är den del där påståendet ska försöka stärkas genom övertalan men för att detta skall bli så 

tydligt som möjligt för analysen finns premiss. Premiss består av förklaringen varför 

argumentet är just ett argument för påståendet. Det kan liknas vid villkor där argumentet 

förklaras och ges legitimitet att kopplas samman med påståenden. Då en premiss kan liknas 

vid ett påstående, därför det ger en ståndpunkt, kan det finnas ett premissargument som 

försöker förstärka den premiss som finns. Det kan vara värt att nämna här att detta är en 

modifierad modell av den ursprungliga "Toulmins-modellen". Modifieringen av modellen har 

gjorts av Boréus och Bergström. (Boréus och Bergström 2012:108). Det är även viktigt att 

nämna att det kan finnas påståenden som inte följs upp av alla delar inom metoden. Nedan 

följer det analysverktyg som kommer att styra metoden när empirin skall skapas. 

3.1.1 Analysverktyg 

Figur 2: En modifierad version utav Toulmins-modell (Boréus och Bergström 2012:108). 

 

Denna studie kommer alltså att använda sig av en kvalitativ metod och det innebär att 

undersöka dolda meningar i texter. Det innebär att det görs tolkningar av vad texter har för 

mening i den kontext den är skriven i. Det är alltså inte självklart att samma sammansättning 

av ord har samma mening (Esaiasson et al 2017:211). Det gäller alltså att hitta logiken bakom 

meningen för att få fram en tolkning. En tolkning är relativ och behöver argumentation för att 
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få legitimitet. Även fast detta kan ses som en svaghet för studiens legitimitet, finns det även 

fördelar som gör det legitimt för studien att genomföras på ett kvalitativt sätt. 

Som tidigare nämnts i detta avsnitt kommer denna metod först att användas för att kunna 

urskilja aktörers ståndpunkt. Det som är nästa steg efter detta är att applicera det 

analysverktyg som är anskaffat ur teorin angående graden av påverkan. Detta för att 

möjliggöra för studien att kunna dra slutsatser på ett legitimt sätt. Empirin kommer att 

redovisas för inom nästa kapitel. 

3.1.2 Analystabell 

Här nedan följer en analystabell över hur olika påverkanstryck ger uttryck inom 

medlemsstaten. Denna figur kommer att agera hjälp vid tolkningen mellan påverkanstryck 

från EU och aktörernas ståndpunkt. 

Tabell 1: Olika följder utav påverkanstryck (Börzel och Risse 2009:15, egen översättning). 

RP: Rationella perspektivet, SP: Socialkonstruktivistiska perspektivet 
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För att kunna göra dessa fyra begrepp ovan legitima att använda vid en analys behöver de 

definieras vad de betyder i detta fall. Omvandling som kan ses som den högsta graden utav 

förändring och innebär att den aktuella politiken blir utbytt mot en annan väldigt annorlunda. 

Det handlar även om hur riktlinjer och processer blir utbytta i och med detta. När det kommer 

till anpassning kan man tolka denna grad av påverkan som blygsam men det finns en 
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förändring. Den här graden innebär att själva grunden inom politiken och processer förändras 

inte men medlemstaterna anpassar sig till de nya bestämmelserna genom sina nuvarande 

institutioner. Den lägsta nivån av påverkan kallas för absorbering och handlar om att 

medlemsstaterna tar till sig de idéer och riktlinjer som kommer från EU. Det blir dock ingen 

mer förändring än så. Det finns ytterligare ett som är tröghet. Det handlar om att det är ett 

sådant läge där det inte uppstår någon skillnad alls (Börzel och Risse 2009:14). 

3.2 Material 

Det material denna studie kommer att använda sig av är skrivelser från tre utvalda aktörer. 

Dessa skrivelser är inskickade till Europeiska kommissionens i samband med ett samråd 

under  revideringen av tobaksdirektiv 2001/37/EC som senare mynnade ut i det nuvarande 

direktivet 2014/40/EU. Undersökningens andra del av material kommer att bestå av en 

lagrådsremiss angående genomförandet av tobaksdirektivet. Denna del av materialet kommer 

att agera som jämförande objekt när det kommer till resultatet. Det är en lagrådsremiss 

regeringen har skickat till Lagrådet på remiss den 3 december 2015. Remissen har titeln 

"Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s 

tobaksproduktdirektiv" (Lagrådet 2015). 

De aktörer som har valts ut är svenska regeringen via Göran Hägglund som socialminister, 

Swedish match från industrin och Tobaksfakta som icke-statlig organisation. 

Under tiden, alltså år 2010, då revideringen av det tidigare direktivet 2001/37/EC pågick var 

Göran Hägglund socialminister i den svenska regeringen. Hägglund hade tillsammans med 

Socialdepartementet ansvar för samhällets välfärd. Detta inkluderar frågor rörande tobak och 

dess hälsorisker (Regeringskansliet 2012). Det blir relevant att inkludera denna aktörs 

skrivelse i denna studie, då den representerar den svenska staten och dess intressen. 

Swedish Match är ett tobaksföretag som har en lång historia inom industrin och handeln av 

såväl snus som cigaretter. De är ett globalt företag som är verksamma på den europeiska 

marknaden och är den största snustillverkaren i Skandinavien (Swedish Match 2016). Denna 

aktör är relevant att inkludera på grund av dess ställning på såväl den svenska som på den 

europeiska marknaden. 

Tankesmedjan Tobaksfakta är en icke-statlig organisation. Denna tankesmedja är delvis 

finansierad av regeringen genom avsatta pengar för att motarbeta tobaksanvändning. 

Organisationen utgår med grunden från det ramverk Världshälsoorganisationen har arbetat 



 

17 

 

fram för tobakskontroll (Tobaksfakta 2017). Det är relevant att se till hur svenska staten 

påverkar på annat sätt än genom statsråd och liknande. Detta är en organisation som har en 

verksamhet nästan helt dedikerad till att motverka tobak. Det blir intressant att se hur denna 

typ av aktör kan påverka. 

För att se ur ett makroperspektiv varför dessa aktörer är intressanta att inkludera i denna 

studie, kan man se till vad de kan representera. Den svenska regeringen kan sägas vara det 

officiella Sverige, den aktör som representerar den svenska staten. Swedish Match är den 

största tillverkaren av snus och detta gör att det är en aktör från industrin. När det kommer till 

Tobaksfakta handlar det mer om en organisation som har som primärt syfte att skapa opinion. 

Detta gör att aktören kan representera en folkrörelse. Swedish Match och Tobaksfakta 

representerar såklart inte hela deras spektrum utan det kan finnas andra tillverkare av snus och 

andra organisationer som skapar opinion. Den svenska regeringen representerar Sverige under 

den tid den är tillsatt och kan via den aspekten sägas representera sitt spektrum mest legitimt i 

denna studie av de utvalda aktörerna. 

3.2.1 Avgränsningar 

Denna studie hämtar sitt empiriska material från skrivelser inom den revidering om gjordes. 

Det är viktigt att vara medveten om att denna process är mer komplex än detta. Denna 

avgränsning görs därför att skrivelserna är någonting konkret, där aktörerna relativt strikt 

uttrycker sitt intresse och åsikter. När det kommer till själva antalet utvalda aktörer kan man 

se till att detta är en C-uppsats och det finns inte den tiden och de resurserna för att utöka 

materialet mer. I och med detta kan det försvåra för studien att dra legitima slutsatser, dock är 

de utvalda aktörerna rimligt utvalda och har en tydlig och stark position inom sin sfär av 

marknaden. Detta stärker legitimiteten istället.  

Denna studie avgränsar sig till snuset, istället för att även inkludera andra tobaksprodukter. 

Dock när det kommer till bestämmelser gällande både röktobak och oraltobak, gemensamma 

bestämmelser, kommer de att inkluderas. Det unika med Sverige är som tidigare nämnt att det 

innehas ett undantag kring innehållet i oral tobak. Som tidigare nämnts förhandlade Sverige 

till sig undantaget för snus inför medlemskapet. Det stod klart att svenskarna skulle få 

fortsätta att snusa men det fanns ingen vidare definition av vad detta undantag verkligen 

innebar. Det står klart i och med direktiv 2014/14/EU att Sverige bestämmer själva om själva, 

produkterna som snus får innehålla. Det intressanta kommande från direktiv 2014/14/EU är de 

bestämmelserna och allt annat kring en tobaksprodukt och specifikt det som påverkar snuset. 
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Detta tillsammans med att tobaksdirektivet är ett direktiv för alla medlemsländer. Det gör att 

undantaget Sverige har står åt sidan och det aktörerna har att arbeta med är det nuvarande 

direktivet. Detta gör att även fast undantaget finns för snuset har det en andra roll i denna 

process. Dock är detta undantag ett faktum och kan spela stor roll för de utvalda aktörerna. 

Denna avgränsning innebär alltså att även fast direktivet är riktat mot alla medlemsstater, kan 

det när det handlar om svenska aktörer spela roll med dess unika undantag. Det svenska 

undantaget är även en anledning till varför avgränsningen görs till att bara omfatta Sverige, 

dess aktörer och dess historia. 



 

19 

 

4. Empiri 

Inom detta kapitel kommer den empirin som utföll från den genomförda 

argumentationsanalysen av skrivelserna dem tre aktörerna skickade in till revideringen utav 

det tidigare tobaksdirektivet att redovisas. Inom detta kapitel är det bara rådata från 

genomförande av metoden för att få en tydlighet. Detta kommer att redovisas genom olika 

fokuspunkter. Dessa är: direktivets omfattande, snusets förbud och Sveriges undantag, 

varningsbilder, neutrala förpackningar, tillsatser och övriga punkter. 

4.1 Svenska regeringen 

Deras påstående kring detta är att det bör bara ta fokus på tobaksprodukter. Argument för 

detta är att andra produkter bör regleras i andra direktiv. Deras premiss är att en tydlig 

avgränsning mellan vilka produkter som ett tobaksdirektiv omfattar är att föredra. 

Det svenska snuset anser dem skall vara under samma reglering som alla andra 

tobaksprodukter. Deras argument är att det inte finns några grunder för att snuset ska vara 

förbjudet utanför Sverige. De tar upp premissen att det strider mot den fria marknaden. 

Premissargumentet för detta är att den fria marknaden är något att väna om. Ett annat 

argument är att det inte finns någon logik bakom förbjudet av snus. Premissargumentet för 

detta argument blir att de tycker snuset är en vanlig tobaksvara och då bör vara lika 

behandlade. 

Deras påstående kring varningsbilder är att de inte bör införas. Argumentet de använder är att 

de bör vara upp till varje enskild medlemsstat att bestämma över det. Premiss blir att 

suveräniteten för medlemsstaterna bör stå högre. Premissargumentet de tar upp är de kan 

godkänna detta om de får vara med och utforma för att det inte ska stå i strid med Sveriges 

tryckfrihetslag. 

Neutrala förpackningar är deras påstående att det inte ska införas. De argumenterar genom att 

det skadar äganderätten, det kan strida mot internationella avtal och det finns inga empiriska 

bevis över att det skulle förbättra hälsan. Premiss blir att det inte blir legitimt rättsligt. 

Deras påstående kring tillsatser är att det bör inte förbjudas sådana tillsatser som inte är 

farliga. Argumentet är att det inte finns någon logik i att förbjuda tillsatser som inte är farliga. 

Premiss blir att tillsatser som är farliga är något att inte fördra. 
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Övriga punkter de tar upp är kring restriktioner mot handeln. Påstående att restriktioner mot 

handeln bör vara upp till varje land att bestämma. Argument här är att suveräniteten bör stå 

högre. Premiss är att suveräniteten är något att värna om. 

4.2 Swedish Match 

Deras påstående kring omfattandet av direktivet är att det omfattar för mycket. Argument är 

att det finns produkter som inte bör omfattas av produkter. Premiss blir att det bör finnas en 

rimlighet, proportionalitet, suveränitet och att det skall ge EU-medborgare samma höga 

skydd. 

Kring det svenska snuset finns påståendet att det bör ej vara förbjudet. Argumentet är att det 

direktivet diskriminerar snuset. Deras premiss är att det är en vanlig tobaksvara som skall 

behandlas som alla andra tobaksvaror. Premissen är att det ger sammanhållning inom 

direktivet och premissargumentet är att diskriminering är något att inte fördra. De 

argumenterar även genom argumentet att det inte finns någon logik bakom det. Det strider 

även emot artikel 36 i EU-lagen menar de. Premiss blir alltså att det strider mot EU:s egna 

lagar och bör alltså ej förbjudas. Ett annat argument är kring att det kan ge ekonomiska 

fördelar genom att snus är mindre hälsofarligt. Premiss för detta är att genom färre 

hälsokostnader blir det en fördel i ett andra steg. 

Det finns inget påstående kring varningsbilder. 

Neutrala förpackningar påståendet är att det inte bör införas. Argument för detta är att det inte 

finns några forskningsbevis som talar för det. Ett annat argument är att det kan istället bli så 

att folk köper billigare märken då och på det sättet ökar konsumtionen istället. 

Premissargumentet blir alltså att det förslaget kommer att träffa fel. 

En övrig punkt de tar upp är kring informationen på tobaksprodukter. Deras påstående är att 

det bör finnas information kring innehåll och hälsorisker. Premiss är att de fördrar en 

informerad konsument. 

4.3 Tobaksfakta 

Deras påstående kring omfattandet av direktivet är att det bör innehålla dem produkter som är 

föreslagit och att det svenska snuset bör inkluderas inom förbudet av oraltobak. Deras 

argument för detta är att alla tobaksprodukter är hälsofarliga. Deras premiss är att snus 

uppmanar folk till att både röka och snusa, snus attraherar ungdomar till tobaksbruk. En annan 

premiss är även att det är EU:s uppgift at skydda medborgarna mot hälsofarliga produkter. 
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Kring det svenska snuset så är deras påstående att undantaget bör bara gälla i Sverige. Deras 

argument för detta är att ett förbjud är inte relevant när användningen är marginell. Att 

användningen är marginell blir premissen. Premissargumentet blir att det är OK med snus 

inom Sverige om det förblir så. Det menar dock om man ser till hela EU och översiktligt över 

oraltobak bör det regleras som alla tobaksprodukter. Argumentet är dels att alla 

tobaksprodukter är farliga men också att det bör finns en logik inom regleringen. Premissen 

blir att en logik reglering är att föredra. 

När det gäller varningsbilder är deras påstående att det bör vara obligatoriskt på varje 

tobaksprodukt. Deras argument är att bilder är mer effektiva än texter. Premissen är att bilder 

leder till en mer omedelbar reaktion och förhöjer varningstexten. Premissargument är att det 

kan blir en mer omedelbar reaktion genom bilder på barn och foster. 

Deras påstående kring neutrala förpackningar är att det bör införas. Argument är att det finns 

oklarhet i vad tobaksprodukter innehåller. Premissargument blir att det skapar mer förståelse  

hos tobaksbrukaren genom att det inte finns något som stör från att läsa hälsovarningar och 

innehållsförteckning. 

Övrig punkt de tar upp är att det bör införas en gemensam lista över godkända 

tobaksingredienser. Deras argment för detta är att alla ska ha tillgång till samma skydd. Deras 

premiss är att det ska minska tillsatser. Premissargument blir att dessa tillsatser förskönar 

tobaksprodukter. 
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5. Analys 

Detta avsnitt kommer att bestå av en jämförande analys mellan de utvalda aktörernas 

ståndpunkt och de nya lagarna som presenteras i lagrådets remiss. Det kommer även att bestå 

av en analys av hur stor graden av påverkan blir med hjälp av analysverktyg ifrån teorin. De 

olika aktörernas olika påståenden kommer att analyseras enskilt, för att sedan föras samman i 

en sammanfattning av aktörens ståndpunkt. Vid detta samråd fanns ett förslag som 

skrivelserna utgår ifrån. I detta kapitel är citat från respektive aktör, om inget annat anges. 

Kapitlet innehåller citat för att på ett tydligt och transparant sätt kunna analysera. Här kommer 

det ske en mer flödande text jämfört med empirin som är bara data. 

5.1 Svenska regeringen 

Den svenska regeringen börjar med att se till hur stort direktivet är, alltså vad det omfattar. 

Deras mening är att det bör vara avgränsat till produkter innehållande tobak. Detta 

argumenteras genom att det bör vara upp till andra direktiv att reglera om det behövs, 

"Sweden takes the view that the Directive should confine itself to tobacco products. Other 

products should be regulated by other means." Det är att föredra att det finns en tydlig delning 

mellan vad direktiv innehåller för att ha ett system med struktur menas det, detta är alltså 

premissen. Den nya lagen som sedan har arbetats fram blev inte enligt dessa tyckanden när 

det kommer till rökningen. Snuset är inkluderat på de punkterna som inte gäller själva 

innehållet, då det innehåller tobak och det är rimligt enligt ståndpunkten ovan. 

En mer unik och specifik punkt tar svenska regeringen upp och det handlar om Sveriges 

undantag från förbudet av snus. Det som menas är att snuset bör ej exkluderas från att tolkas 

som en vanlig tobaksvara. Argumentet för detta menas vara att det inte finns någon grund till 

varför snuset skall exkluderas. Det argumenteras med en grund i principer, att det strider mot 

den fria marknaden som finns inom EU. 

Swedish snus should be treated like other tobacco products and should come under the 

Directive since, in Sweden's opinion, there are no grounds for a ban on this tobacco 

product. Such a prohibition is contrary to the basic idea of a free market within the Union. 

Premissen blir att denna princip bör stå över ett förbud mot en enskild tobaksprodukt. Detta 

når ingen framgång och snuset är fortfarande exkluderat och förbjudet utanför Sverige. 

Principen att EU skall skydda medborgarna från hälsofaror står högre än principen kring den 

fria marknaden. De menar även att det är ologiskt att det är bara den svenska typen utav 
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oraltobak som förbjuds i Europa, "It is not logical for snus to be the only tobacco product 

prohibited within the EU." Här blir premissen att det skall vara logiskt. 

När det kommer till ett förslag kring att införa varningsbilder på alla tobaksvaror fortsätter 

den svenska regeringen med dem principiella argumenten. Suveränitetsprincipens åberopas 

genom att det menas att detta är något varje enskild medlemsstat bör bestämma om enskilt, 

"Sweden is opposed to the proposal to make pictorial warnings compulsory. This should be a 

matter for each Member State to decide, as is the case at present." Det menas även att den 

svenska tryckfrihetslagen står i konflikt med denna. Dock är inte den svenska regeringen helt 

emot då de uttrycker att de kan försöka hitta en konsensus för att undvika att det bryter mot en 

av Sveriges grundlagar. Premissen blir att svenska regeringen ser hellre att direktivet ändras 

än att den svenska grundlagen skall ändras. Det blir även en premiss av att suveräniteten bör 

stå högre än de hälsofördelar det kan komma med.  

The Swedish constitution, in particular the section on freedom of the press, has a bearing 

on the question of warnings, their wording and the surface for the text and image, etc.  

Sweden is prepared to support the Commission in formulating these texts in order to 

avoid any conflict with our Constitution. 

Dessa varningsbilder blir nya lag och Sverige blir tvungna att införa dem. Det finns dock 

undantag när det kommer till snuset som undkom varningsbilder.  

Därutöver föreslås krav på kombinerade hälsovarningar (text och bild) motsvarande 65 

procent av fram- och baksidan på styckförpackningar för cigaretter, rulltobak och tobak 

för vattenpipa. (Lagrådet 2015) 

Det blir alltså indirekt att snuset undankommer detta krav. En liknande punkt där svenska 

regeringen argumenterar mer åt att det strider mot internationella lagar och regler, handlar om 

neutrala förpackningar. Det innebär att det föreslås att förpackningar skall ej kunna uttrycka 

till exempel vilket märke och ha färgglada mönster. Detta är något som svenska regeringen 

verkligen ställer sig emot, därför att det inskränker på äganderätten kan bryta internationella 

avtal kring äganderätt. 

Such undermining of intellectual property rights must be handled with great care and may 

also have implications for international agreements on this matter. It is also doubtful 

whether plain packaging is compatible with the protection of property rights under the 

European Convention. 
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Det blir en premiss av att det ej bör strida mot internationella regler och även mot EU:s 

konvention. Det argumenteras även kring att det ej finns bevis för att det kan förbättra hälsan, 

"Sweden believes that there is as yet no empirical evidence to demonstrate the effect plain 

tobacco packaging has on public health." Denna fråga har skickats vidare på utredning med 

förklaring att det strider mot den svenska grundlagen. Detta föreslås dock av den svenska 

utredningen, 2016:14, att det bör införas neutrala förpackningar. Det blir alltså för tillfället en 

framgång för svenska regeringen, om man ser till snuset, dock kan denna utredning kring 

neutrala förpackningar minska denna framgång rejält gällande tobaksförpackningar. 

Tillsatser inom tobaksprodukter förslås att förbjudas. Det argumenteras för genom att till 

exempel tillsatser, som koffein, kan ses som något bra inom tobaksprodukter och på det sättet 

locka fler och yngre brukare. Den svenska regeringen argumenterar för att det inte finns 

någon rimlighet i att förbjuda tillsatser som inte är skadliga. Farliga tillsatser bör förbjudas 

och sedan räcker det där menas det. Detta var något som snus undankom, "artikel 13.1 c, som 

förbjuder hänvisning till smak, doft, eventuella smaksatser eller andra tillsatser, inte ska 

omfatta snus" (Lagrådet 2015) men istället förbjuds det att dessa tillsatser skrivs ut på 

förpackningen, "Inte heller ska märkningen av tobaksvarors förpackningar eller själva 

tobaksvaran få antyda att en viss tobaksvara har miljöfördelar eller få hänvisa till smak, doft 

eller tillsatser" (Lagrådet 2015). Den premiss som finns här är att bör finnas logik i 

uppdelningen mellan vad som är skadligt och icke-skadligt. 

Ytligare ett förslag som argumenteras med princip handlar om hur rapportering av 

tobaksvaror bör regleras. Här lyfts åter fram principen om att suveräniteten bör stå högre, 

"Any measures taken against retail outlets should be left up to each Member State". Premissen 

blir alltså att suveräniteten bör stå högre än att det skapar bättre hälsa. Det blir dock ett krav 

på en utökad rapportering, "Vidare föreslås att tillverkare och importörer av tobaksvaror ska 

ha en utökad rapporteringsskyldighet" (Lagrådet 2015). 

En återkommande del i svenska regeringens skrivelse är att argumentationen utgår från en 

principiell grund. Främst handlar det om suveränitet för den enskilda medlemsstaten som 

försöks att främja. Det finns även ett större fokus på hur de nya direktiven kan stå i konflikt 

med grundlagar och andra lagar med rättslig tyngd. 

5.2 Swedish Match 

Översiktligt kring direktivet menar Swedish Match att det bör finnas en proportionalitet i hur 

detta direktiv exkluderar olika produkter, att det ej bör inkludera produkter utan tobak  menas 
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det att det är då rimligt att alla tobaksprodukter inkluderas. Den specifika produkten som 

menas är snuset. Swedish Match menar att det är diskriminerande att resten av EU ej har 

tillgång till snuset. Premissen blir att det är OK om det finns objektiv och relevant forskning 

om det. 

Swedish Match recommends extending the scope of the directive to cover all 

tobacco/nicotine products based on objective and relevent scientific evidence. There is 

need for a non-competitive and non-discriminatory product regulation that comprises all 

tobacco/nicotine products at European level. 

 Detta är något som strider mot principen om den fria interna marknaden, proportionaliteten 

som tidigare nämnts och även subsidiariteten. Premissen här är att dessa principer bör stå 

högre än att det menas främja hälsan. 

Regulation should be based on proportionality, subsidairarity and should protect the 

functioning of the internal market as well as ensure a high level of protection for all EU 

citizens. 

Som tidigare nämnts  har denna exkludering inte försvunnit då svenska snuset fortfarande är 

förbjudet och undantaget för Sverige finns kvar. Mer konkret menar de att principen bör vara 

att reglering av tobaksvaror bör grunda sig i vad produkten har för karaktär rent principiellt, 

"Products should be science based with product quality characteristics of principle 

importance". Premissen blir alltså här att logiken stämmer inte överens. Det argumenteras 

även genom att det inte finns någon forskning som stödjer denna exkludering. En aspekt de 

även tar upp kring det ekonomiska att det är en nackdel ekonomiskt genom att det inte finns 

något alternativ för rökare, för att hjälpa dem att sluta röka. 

There are several negative economic and societal consequences that are not in proportion 

with the established health risks associated with the usage of Swedish snus. a. The current 

situation denies 106 million smokers in the EU access to a traditional and non-

combustible tobacco alternative to their cigarette. 

Det blir en premiss av att det skulle skapa fördelar som i ett andra steg även skapar andra 

fördelar, så som minskade hälsoskador för dem som övergår från cigaretter till snus. Det är 

även intressant här hur de använder sig av att det är en traditionell produkt.  

Swedish Match berör även de förslaget kring att införa neutrala förpackningar. Här 

argumenteras det emot genom logiken att om förpackningar är neutrala kommer konsumenter 
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att köpa det billigaste tobaksprodukterna och på det sättet köpa mer. Det menas även att det är 

problematiskt rättsligt. 

On the contrary those packaging suggestions are far easier to counterfeit and would make 

the enforcement against illicit trade more difficult. Tobacco consumers may even be 

unwilling to pay a preminim price for commoditized tobacco products that look the same 

as other - less-expensive - brands, which may lead to a switch in consumption to cheaper 

products, which in turn can be bought in larger quantities for the same price. 

Argumentet att det inte finns någon forskning kring det tas även upp här,  "So far, there is no 

evidence that generic and plain packaging achives the public health objectives of the 

European Union". Premissen blir alltså att detta förslag kommer bli ett backslag, det blir ett 

förslag som inte träffar målet för direktivet. Här införs inte som sagt neutrala produkter då det 

istället skickats på utredning. Aspekten att detta är en aktör som är tillverkare av 

tobaksprodukter kan förhöja de nackdelar ett införande av neutrala produkter kan innebära. 

Swedish Match ställer sig emot att det är den informationen som finns på tobaksprodukter 

som skall minska. De ser det som en nackdel för konsumenten att inte vara upplyst kring de 

hälsofaror som tobaksbruk kan medföra. Detta är något som går igenom att blir ny lag, där 

information kring till exempel nikotin inte får skrivas ut. 

I lagrådsremissen lämnas även förslag på att märkningen av tobaksvarors förpackningar 

eller själva tobaksvaran inte ska få innehålla information om innehållet av nikotin, tjära 

eller kolmonoxi. (Lagrådet 2015) 

Swedish Match återgår ofta till hur logiken ser ut av förbudet av snus i övriga EU. De 

försöker även se det ur ett producentperspektiv hur det påverkar dem men det finns även en 

del principiell argumentation inom skrivelsen. 

5.3 Tobaksfakta 

Tobaksfaktas uppfattning kring hur snuset skall regleras, är att det ska strävas efter att 

förbudet av oraltobak även innefattar det svenska. Detta argumenteras för, genom att det 

menas att alla tobaksprodukter är farliga och från den grunden, att all oraltobak bör förbjudas, 

"Alla tobaksprodukter är hälsofarliga". Att oral tobak är förbjudet är redan ett faktum inom 

EU om man inte ser till Sverige. Den aspekten att det bara är i Sverige det är undantag för 

snus menar Tobaksfakta kan vara OK, så länge bruket är marginellt om man ser det på det 

stora hela, "Eftersom användningen av dessa är marginell kan man, å ena sidan, anse att ett 
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försäljningsförbud för alla orala produkter inte är särskilt relevant". Det blir en premiss av att 

det är OK att snuset undantas från förbudet, så länge det är marginellt. Detta blir också vad 

den nya lagen anger. Det är inte helt ultimat menar Tobaksfakta men det minst dåliga utifrån 

deras synvinkel. 

Tobaksfakta argumenterar för att neutrala förpackningar skall införas, genom argument som 

att det finns oklarheter i vad tobaksprodukter har för hälsofara. Det skulle skapa en bättre 

förståelse för mottagaren genom att ha tydlig information och en neutral förpackning. Det kan 

även minska tobakskonsumtionen menas det, "Vi välkomnar också insikten att 

tobaksförpackningar i sig alltmer utnyttjas som reklampelare för att öka konsumtionen." Med 

detta menas alltså att detta är något man vill stoppa och på det sättet minska konsumtionen. 

Detta är på utredning och har ej blivit ny lag ännu. Vid frågan om bildvarningar på 

tobaksprodukter ställer sig Tobaksfakta positiva till det och uttrycker specifikt att det skall 

inte finns något undantag för snuset, "Det är underförstått att bildvarningar ska finnas på alla 

typer av tobaksprodukter, inte bara cigaretter". Den nya lagen kring detta blev inte enligt 

detta, då snus undkom dessa bildvarningar. 

De menar även att det bör införas förbud av tillsatser, som har som syfte att locka till 

tobaksbruk. Detta är något de principiellt står emot och det bör regleras centralt i EU, så att 

alla i EU får ett lika högt skydd, "En gemensam lista som tillåter ett antal ingredienser bör 

skapas med avsikt att konsumenter i alla medlemsländer ska ha tillgång till samma nivå av 

hälsoskydd". Specifikt snuset har som sagt fått undantag för tillsatser inom den nya lagen, 

"artikel 13.1 c, som förbjuder hänvisning till smak, doft, eventuella smaksatser eller andra 

tillsatser, inte ska omfatta snus" (Lagrådet 2015). Dock som tidigare nämnts tillkommer en 

reglering över att skriva ut information om till exempel nikotin på förpackningen. 

I lagrådsremissen lämnas även förslag på att märkningen av tobaksvarors förpackningar 

eller själva tobaksvaran inte ska få innehålla information om innehållet av nikotin, tjära 

eller kolmonoxid. (Lagrådet 2015) 

Tobaksfakta argumenterar mer med en hälsoaspekt än de andra två aktörerna. Det finns även 

här argumentation med principiella inslag men inte i samma grad som man ser hos den 

svenska regeringen. De argumenterar också genom resonemang över om saker är rimliga att 

försöka förändra, för att sedan kanske i ett senare steg sträva efter mera förändring  
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5.4 Analys av påverkningsgrad 

Här nedan presenteras samma tabell som inom metodkapitlet. 

Tabell 2: Olika följder utav påverkanstryck (Börzel och Risse 2009:15, egen översättning). 

(Upprepning av tabell 1). 

RP: Rationella perspektivet, SP: Socialkonstruktivistiska perspektivet 

  

Högt  

påverkanstryck 

 

Medel 

påverkanstryck 

 

Lågt 

påverkanstryck 

 

Gynnande beslut 

 

RP: Omvandling 

 

RP: Omvandling 

 

RP: Anpassning 

  

SP: Tröghet  

 

SP: Gradvis 

omvandling 

 

SP: Anpassning 

 

Betungande beslut 

 

RP: Anpassning 

 

RP: Anpassning/ 

Absorbering 

 

RP: Tröghet 

 

 

 

SP: Tröghet 

 

SP: Anpassning/ 

Absorbering 

 

SP: Absorbering 

 

Utifrån de tre aktörers utgångspunkt och jämförelse med den nya lagen kommer det att i detta 

avsnitt analyseras det påverkanstryck som den nya lagen skapar genom oöverensstämmelsen 

mellan aktör och lagen. Avsnittet kommer först gå in på om det är generellt gynnande eller 

betungande beslut som återfinnas inom denna jämförelse för att sedan se till hur dem olika 

perspektiven kan hjälpa oss utveckla påverkanstrycket utifrån analystabellen ovan. 

Den svenska regeringens ståndpunkt står på många punkter i konflikt med den nya lagen. Den 

svenska regeringen ifrågasätter principerna för det europeiska medlemskapet genom att 

argumentera för mer suveränitet till dem enskilda staterna. Den stora punkten som dem lägger 

mycket vikt vid kring, är att snus bör tolkas som en vanlig tobaksvara lyckas de ej med sin 

påverkan. Det finns dock detaljer kring snuset som sammanstrålar med deras tyckande. Till 

exempel kring att inte förbjuda tillsatser. Den tolkning som kan göras utifrån denna 

information är att den svenska regeringen utsätts för ett medel påverkanstryck genom att det 

är ett sådant avsteg från deras utgångspunkt och att de utgår från många principer gör det 
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tydligare att det ej kan vara ett fall av ett lågt påverkanstryck. Ett högre påverkanstryck kan 

även motiveras emot genom att det fortfarande finns delar som där den svenska regeringen 

tycker lika. Det blir ett medel påverkanstryck på grund av att medlemstaten tar till sig 

riktlinjer och även att de nuvarande institutionerna anpassar sig till dem nya bestämmelserna 

men ingen större förändring sker. Det som verkligen skulle kunna skapa en större förändring 

skulle vara om det svenska snuset inkluderas inom förbjudet av oraltobak. Det kommer alltså 

att skapas en anpassning och absorbering via den svenska regeringen. Dock är aspekten här att 

den regeringen som satt vid makten 2010 har bytts ut vid valet 2014. 

Det finns många likheter mellan Swedish matchs ståndpunkt och den svenska regeringen och 

detta gör att även deras påverkanstryck blir liknande. De flesta lagar blir betungande genom 

att det står i strid med vad de strävar efter. Deras påverkanstryck tolkas till att vara medel, 

därför att det finns inslag som skapar anpassning i och med att det inte är själva systemet som 

förändras utan processer. Det blir även en absorbering av riktlinjer genom att idén kring att 

förbjudet av snus ligger fortfarande kvar och kommer troligen inte att ändras inom en snar 

framtid. Detta kan dock även ses som en aspekt som minimerar förändring för Swedish match 

genom att grunden i snus är innehållet och där finns ett undantag. Att det förändras en del 

kring förpackningar och tillsatser ses som en anpassning i och med undantaget för innehållet. 

Tobaksfaktas grundpunkt inom sin skrivelse blir ej tillfredställd men denna skrivelse kan ändå 

tolkas vara av gynnande karaktär för denna aktör. Det blir en del punkter där deras ståndpunkt 

kommer i samspel med direktivet. Deras påverkanstryck tolkas till att vara lågt, därför blir 

förändring för dem inte alls så stor. För denna aktör blir det förändring inom idéer inom 

politiken och processer. Detta grundar sig i dess argumentering kring idén att inkludera snuset 

inom förbudet. Aspekten att de accepterar dess undantag gör inte att dess vilja att förbjuda det 

samma går bort. Det handlar även om hur logiken går bakom att inskränka angående 

förpackningar, de är mer öppna till detta. 
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6. Slutsats 

Hur lyckas de tre utvalda aktörerna påverka tobaksdirektivet 2014/40/EU? 

Denna studie visar att de tre utvalda aktörerna har lyckats influera tobaksdirektivet. Den 

svenska regeringen och Swedish Match har lyckats på en del punkter men inte på de flesta. 

Tobaksfakta har influerat på flera punkter. Det man kan säga är alltså att Tobaksfakta har 

lyckats bättre med att influera än de andra två aktörerna detta genom att deras ståndpunkt 

stämmer mer överens med de nya bestämmelserna. Det är komplext hur aktörernas påverkar 

direktivet och denna studie använder sig främst av denna aspekt i denna fråga för att kunna se 

aktörernas ståndpunkt. Det är utifrån denna fråga som teorin kan ge effekt och visa hur de 

mottar i nästa fråga.  

På vilket sätt kommer dem utvalda aktörerna att motta tobaksdirektivet 

2014/40/EU? 

Denna studie visar även på att tobaksdirektivet 2014/40/EU kommer att mottagas genom 

anpassning och absorbering av politik och processer inom den nationella medlemstaten 

Sverige. Både det rationella och det socialkonstruktivistiska perspektivet ger detta utfall 

genom att sätta in deras ståndpunkt inom analystabellen (Figur 1) kan man se att när det gäller 

Svenska regeringen och Swedish Match med överhängande betungande beslut och en 

ståndpunkt som gör att de hamnar på "Medel påverkanstryck" gör det att det kommer att bli 

en "Anpassning/Absorbering" enligt både perspektiven. När det kommer till Tobaksfakta kan 

man se att genom att det är överhängande gynnande beslut och en ståndpunkt som gör att de 

hamnar på "Lågt påverkanstryck" gör att det kommer bli en "Anpassning" enligt både 

perspektiven. 

Varför mottas tobaksdirektivet 2014/40/EU på det sättet det görs? 

Det är svårt att fastslå från denna studie varför det mottas på detta sätt men en del kan 

förklaras av undantaget Sverige har från förbudet av oraltobak inom EU men även den 

historiska position snuset har. Det finns tendenser av att aktörerna accepterar den anpassning 

och absorbering som sker av EU:s direktiv med mer lätthet genom att det finns ett undantag 

från innehållet i snus. Dessa tendenser kan man till exempel se i hur Tobaksfakta menar att 

det är OK med undantaget i Sverige. Det blir en tendens av att dem har insett att det är väldigt 

svårt att även förbjuda det svenska snuset. Det svenska snuset har genom direktivet 
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2014/40/EU förändrats på ytan till en viss del men dess inre är kvar som förut. Dock, som 

sagt, finns det svårigheter inom denna slutsats att kunna dras med legitim kausalitet. 

6.1 Slutdiskussion 

Detta utesluter dock inte att det kan finnas fler aspekter till varför de tas emot som de görs. 

Det man kan se i denna studie är att genom att se till Tobaksfakta som arbetar för att minska 

tobaksanvändningen accepterar att det svenska snuset behåller sitt undantag och på det sättet 

kan denna slutsats dras. Det man även kan se är att den svenska regeringen och Swedish 

Match talar mycket om hur ologiskt och principiellt brytande detta undantag är. Kring denna 

aspekten finns kausaliteten kring att de aktörer som värnar det svenska undantaget, som dessa 

två aktörer gör, har en påverkan rent logiskt att så länge undantaget för innehållet ändras, är 

dessa två aktörer beredda att förhandla kring det övriga kring snuset. Det är dock viktigt att 

nämna här att aspekten att denna slutsats dras utifrån tre aktörer gör att det blir svårt att 

generalisera slutsatsen. Dessa tre aktörers position inom marknaden av snuset ger det fördelar, 

dock även om det inte kan dras en generaliserade slutsats kring påverkan från EU, bara 

tendenser kring den. Aspekten att detta är en studie kring tobak och inget annat bidar även till 

det inte kan dras generaliserade slutsatser. 

Genom att använda sig av denna teori och den analystabell som används under studiens 

analys, tabell 1, kan man förstå hur den påverkan från EU fungerar och kommer i uttryck. 

Analystabellen visar på att genom att man utreder en aktörs ståndpunkt och det 

påverkanstryck kommande ifrån EU kan man se hur olika aktör mottar ny politik och 

processer. Alla dessa steg är viktigt för att förstå påverkan från EU. Det blir svårt att förstå 

varför aktörer agerar som dem gör när nya bestämmelser från EU kommer, utan att se det till 

hela processen. Det viktiga med denna analystabell är även att kunna jämföra mellan två eller 

flera utfall. Detta kanske inte är den mest intressanta slutsatsen, om man ser till analystabellen 

där det skulle blir väldigt intressant med om det var ett högt påverkanstryck för det gynnande 

beslut. Detta skulle då resultera i att enligt rationella perspektivet skulle aktören motta det 

genom omvandling, men enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet skulle det mottas med 

tröghet, alltså ingen förändring alls. 

Denna förklaring har hittats i denna studie på detta tillvägagångssätt dock är den inte 

heltäckande. Det är svårt att definiera när alla möjliga aspekter är genomsökta, detta kan ses 

som ett steg på vägen mot detta, dock är det svårt att säga var slutmålet är därför kan man inte 

säga var den definitiva sanningen finns. 
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Studiens teori ger, på ett konkret sätt att se hur olika bestämmelser från EU mottas inom 

medlemsländerna och tillsammans med logiken i argumenten från metoden visar det hur man 

kan se påverkan från EU på ett specifikt vis. Samtidigt som det blir väldigt intressant att se till 

detta konkreta sätt kan det finnas andra aspekter som inte detta täcker. Det blir ett perspektiv 

som är på en mikronivå genom att analysera konkreta intressen och lagar. Det kan därför bli 

problematiskt att inte inkludera en större bild av processen. Det är såklart inte bara aktörers 

skrivelser till EU som är den enda påverkanskanalen. Det kan till och med vara så att detta 

samråd är bara till för syns skull. Att det skulle verka som en symbolisk del för inflytandet 

inom EU. Detta är svårt att säga något om men det är en fråga som har dykt upp under 

arbetets gång. Ett intressant tillvägagångssätt skulle kunna vara att utföra en diskursanalys 

kring detta ämne, för att se ett mer översiktligare perspektiv detta utifrån att när det blir 

väldigt konkret kan det missas aspekter. Dock viktigt att antyda här, är att vid en sådan studie 

kan det vara viktiga konkreta aspekter som missas. 

Gällanden den informationen som kommer från dem analyserade skrivelserna valdes just 

dessa dokument ut för att det gav konkreta och strikta redovisningar av vad dessa aktörer hade 

för ståndpunkt. Detta som även tidigare nämnts på grund av studiens tid och resurser, dock 

ger detta inte hela bilden av vad en aktörer gör för att skapa opinion. 

Den aspekten att detta ämne är ett väldigt specifikt och har unika inslag just för Sverige gör 

att det kan bli svårare att dra allmänna slutsatser som sträcker sig över flera olika områden. 

Det blir svårt därför att inom andra områden kan det vara andra aktörer och helt andra 

förutsättningar. Det som kan sägas kring denna teori är att det ger en nyanserad bild utav hur 

man ser på påverkan ifrån EU. Det blir en förhöjd förståelse genom att inkludera fler delar 

och genom det drar delarna nytta av varandra. Det kan ge tendenser hur de olika aktörernas 

karaktär har inflytande inom EU. En annan aspekt av denna slutsats kan vara att undantaget 

Sverige har gör det svårare för Sverige att påverka inom tobaksdirektivet. Detta genom att det 

kan ske en särbehandling genom att status quo och kontexten är annorlunda inom Sverige när 

det gäller snus. Det finns inte samma förutsättningar för att andra medlemsstater skall kunna 

förhandla med Sverige på samma sätt som om de skulle förhandla med någon annan stat. 

Detta därför att just undantaget är specifikt för Sverige. 

För att återkoppla till den tidigare forskning som har funnits som har kommit fram till att det 

går att på lång sikt ändra hur EU ser på området alkohol men kortsiktigt kan det vara svårt att 

se förändringar (Cisneros Örnberg 2008:389). Man kan se tendenser i detta arbete av att EU 
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inte har förändrat sin syn kring området snus. Som sagt kan det kortsiktiga vara svårt att se 

men i denna fråga finns det inget som pekar på att det kommer ske en långsiktig förändring 

utav synen på snus. Det kan här återkomma insikten att undantaget påverkar mycket genom 

att det blir ett sådant statiskt stillestånd för snuset, att andra medlemsstater vet om dess 

förhållande. Studien kring hur olika medlemsstater agerar kan ge denna studie perspektiv över 

varför Sverige och dess aktörer agerar som dem gör, att det handlar om ekonomisk 

utveckling, detta konkritiseras genom GDP per capita (Börzel 2002:208). Sverige har i 

jämförelse med dem andra medlemsstaterna i EU en hög GDP per capita (Eurostat 2016) och 

kan förklara varför Sverige försöker att influera mycket och att den svenska staten ger 

resurser till aktörer för att kunna driva opinion och även när det kommer till dess egna 

opinionsbildande. Det man kan se i denna studie är att Sverige, som stat och andra aktörer, är 

väldigt aktiva och försöker påverka EU, de försöker även driva frågor framåt och utveckla 

dem. Detta stärker den slutsats som Börzel kom fram till, att GDP per capita har en 

påverkande del när det kommer till att vara en "Pace-setting" (Börzel 2002:208) medlemsstat. 
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