MINIANALYSE | MARTS 2021

Danskernes holdning
til ’tobak under
disken’ og neutrale
tobakspakker
Der har i mange år været forbud mod reklamer for tobak.
Alligevel er cigaretter og anden tobak blevet markedsført både
gennem pakkernes design og synlig udstilling i butikkerne.
I denne minianalyse præsenteres tal for danskernes holdning
til at gemme tobakken væk i butikkerne og til at indføre
standardiserede/neutrale tobakspakker. Resultaterne stammer
fra undersøgelsen ’Danskernes holdning til tobak 2020’, som
er gennemført af Kantar Gallup for TrygFonden, Kræftens
Bekæmpelse og Hjerteforeningen.

Baggrund

Cigaretpakker er nøje designet, så de skaber opmærksomhed og appellerer til
forskellige segmenter af forbrugere eksempelvis kvinder1, den ’moderne og kvalitetsbevidste’2, men også nye, unge rygere3. Farverne på pakken bruges også til at
påvirke opfattelsen af smag og styrke – eksempelvis bruges lyse farver til at give
forbrugeren en opfattelse af milde og mindre skadelige cigaretter4,5. Hvis pakkerne
er placeret i øjenhøjde lige bag betalingskassen, virker det som en reklamesøjle for
produkterne og øger risikoen for, at børn og unge prøver at ryge6.
I december 2019 indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om at sikre børn og
unge et røgfrit liv7. Aftalen er udmøntet i en række lovændringer, der blandt andet
indebærer et udstillingsforbud mod alt tobak fra den 1. april 2021 og standardiseret
indpakning af cigaretter og anden tobak fra den 1. april 2022. Udstillingsforbuddet
betyder, at tobakken ikke længere må stå synligt fremme på salgssteder. Standardiserede pakker indebærer, at pakkerne skal være i samme grønbrune farve, med
samme standardskrifttype og uden logoer. Dermed bliver sundhedsadvarslerne
mere tydelige, og farver kan ikke længere benyttes til at give indtryk af, at
nogle varianter er mindre skadelige end andre. Derudover må der ikke længere
være logoer og lignende reklame-elementer på pakken, der kan være forbundet
med særlige værdier.

Hovedresultater

• 72 pct. af danskerne synes godt eller meget godt om at skjule tobakken
i butikkerne, så den opbevares ude af syne. 8 pct. er imod.
• 55 pct. af danskerne synes godt eller meget godt om at indføre standardiserede/neutrale tobakspakker. 11 pct. er imod.
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af danskerne synes
godt om, at salgsstederne
fremover skal skjule
tobak bag låger, skuffer
eller lignende.

Langt størstedelen af danskerne bakker op om
at skjule tobakken i butikkerne
Siden 2018 har mange supermarkedskæder på eget initiativ skjult tobakken
bag låger eller forhæng, men frem til den 1. april 2021 har det været lovligt at have
cigaretter og anden tobak stående synligt fremme, og det har blandt andet
tankstationer og kiosker benyttet sig af.
Af figur 1 ses det, at størstedelen af danskerne (72 pct.) synes godt eller meget
godt om, at der i Danmark indføres et udstillingsforbud mod tobaksprodukter
– også kaldet ’tobak under disken’. 20 pct. ved ikke og 8 pct. er imod. Blandt dem,
der ryger, er der færre (45 pct.), der synes godt om skjule tobakken på salgsstederne – 35 pct. er i tvivl og 20 pct. er imod.
Figur 1. Hvad synes du om at indføre ’tobak under disken’?
(Spørgsmålet var suppleret af to billeder. Et billede af tobak på
hylderne i en dansk kiosk, og et billede fra en islandsk butik,
hvor tobakken er gemt væk i skuffer.)
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Flertallet bakker op om at indføre
standardiserede/neutrale tobakspakker
Fra den 1. april 2022 er det ikke længere muligt at markedsføre cigaretter og
anden tobak ved hjælp af farver, logoer og metalliske effekter på pakken. Et
flertal af danskerne bakker op om dette tiltag. I alt synes 55 pct. af danskerne
godt eller meget godt om at indføre standardiserede / neutrale tobakspakker,
34 pct. ved ikke og 11 pct. er imod. Blandt dem, der ryger, synes 38 pct. godt
om at indføre neutrale pakker, 43 pct. er i tvivl og 19 pct. er imod.
Figur 2: Hvad synes du om at indføre ’neutrale tobakspakker’?
(Spørgsmålet var suppleret med et billede af en norsk
standardiseret cigaretpakke)
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Datagrundlag

Analysen er baseret på 5.119 besvarelser fra en spørgeskemaundersøgelse blandt personer i alderen 15
år og derover. Undersøgelsen er repræsentativ på køn, alder, region og uddannelse. Undersøgelsen er
gennemført som en webbaseret panelundersøgelse af TNS Gallup for TrygFonden, Kræftens Bekæmpelse
og Hjerteforeningen i perioden 13. november til 11. december 2020.
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