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Ramkonventionen om tobakskontroll: felaktig svensk översättning och frågan 

om juridiska förpliktelser 

Prof. Ove Bring/2017-03-08 

I maj 2003 antogs inom ramen för World Health Organization (WHO) en “Framework 

Convention on Tobacco Control” (FCTC),i fortsättningen kallad WHO:s ramkonvention om 

tobakskontroll. Konventionen öppnades för undertecknande (”signature”) i Genève i juni 

2003. Den kom att undertecknas av 168 stater som därmed förklarade sig positivt överväga 

formell anslutning och juridisk bundenhet. En ratifikations- och anslutningsprocess ägde rum 

och sedan konventionen samlat 40 parter trädde den i kraft den 27 februari 2005. En svensk 

ratificering hade förberetts genom Proposition 2004/05:118 och Sverige ratificerade senare 

under 2005. Konventionen har idag 180 parter, en mycket hög anslutning. Bland stater som 

har undertecknat men ej ratificerat eller annars anslutit sig som parter märks exempelvis 

USA och Schweiz. 

Konventionen ger stöd till enskilda länder att utveckla sin nationella lagstiftning och 

tobakspolitik och tillhandahåller en regelsamling på relevanta områden. Ingenting hindrar en 

part ”från att införa strängare restriktioner” utöver dem som stadgas i konventionen och 

dess protokoll (artikel 2). 

Den svenska översättningen av konventionens text, som den är registrerad i Prop. 

2004/05:118, Lagrådsremiss av den 10 februari 2005 och 2004/05:SoU21, innehåller en 

felaktighet i artikel 1. Artikeln listar en rad definitioner och artikel 1 d) har följande lydelse i 

den officiella engelska versionen: 

d) ”tobacco control” means a range of supply, demand and harm reduction 

strategies that aim to improve the health of a population by eliminating or 

reducing their consumption of tobacco products and exposure to tobacco 

smoke. 

Den svenska översättningen lyder som följer: 

d) tobakskontroll: en rad strategier för att minska tillgången till, efterfrågan på 

och skadeverkningarna av tobak och som syftar till att förbättra hälsan i en 

befolkning genom att eliminera eller minska dess konsumtion av tobaksvaror 

och exponering för tobaksrök. 

Enligt originaltexten framstår ”harm reduction” som ett eget självständigt koncept för 

reducering (ej eliminering) av tobakens skadeverkningar. Texten erkänner en ”harm 

reduction strategy” som en särskild strategi för bruk av exempelvis mindre skadliga 

tobaksvaror (som snus och e-cigaretter) som ett alternativ för dem som inte klarar att sluta 
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helt och som eftersträvar en successiv nedtrappning av sitt tobaksbruk. Detta självständiga 

koncept, som kallas ”Tobacco Harm Reduction” (THR), är en strategi och option i 

originaltexten som försvunnit helt i den svenska översättningen.  Antalet strategier eller 

grundpelare har minskat från tre till två. Strategierna för minskat utbud och minskad 

efterfrågan kvarstår och har den centrala plats de förtjänar, medan strategin för 

skadereducering alltså har försvunnit. Den senare är visserligen inte central i 

sammanhanget, men den utgör en option som kan vara lämplig för många som vill minska 

sitt tobaksbruk och därigenom nå en bättre hälsa.  

Förändringen i den svenska översättningen har uppstått genom ändrad ordföljd. 

Substantivet ”reduction”, som del av ett exempel ett stycke in i den engelska texten, har 

blivit verbformen ”att minska” i den svenska versionen. Detta uttryck har flyttats fram i 

texten och getts en styrande roll för de strategier som nämns, det vill säga strategierna 

rörande utbud och efterfrågan. Denna styrande formel ”för att minska” har ingen 

motsvarighet i originaltexten, den behövs inte där eftersom målsättningen ”eliminating or 

reducing” framkommer och klargörs senare i texten. Den svenska lydelsen 

”skadeverkningarna av tobak” har ingen motsvarighet i det engelska originalet – helt enkelt 

därför att en sådan formulering inte behövs där. Originalbestämmelsen förmedlar genom sin 

övriga text att det gäller att eliminera eller minska skadeverkningarna av tobak. 

Den nuvarande svenska lydelsen är olycklig, eftersom den svenska sjukvården anser sig 

förbjuden att rekommendera ”skadereducering” i form av snus eller e-cigaretter, 

tobaksprodukter som är klart mindre skadliga än övriga tobaksvaror och som alltså kan vara 

ett alternativ för dem som inte kan sluta med omedelbar verkan. 

Ramkonventionens inledning (preambel) innehåller ett språkbruk som är helt förenligt med 

THR. I flera preambulära punkter refereras det till cigaretter ”and other tobacco products” 

och det talas om ”smoking and other forms of tobacco consumption”.  Preambeln erinrar 

vidare om artikel 12 i Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter av 1966, vilken slår fast ”the right of everyone to the enjoyment of the highest 

attainable standard of physical and mental health”. I den svenska texten heter det att 

”åtnjutande av bästa uppnåeliga hälsa är en grundläggande rättighet för varje människa”. 

THR är förenlig med artikel 12, eftersom det ”bästa uppnåeliga” öppnar för strategier som 

inte medför en total eliminering av hälsovådliga effekter. Enligt preambeln är parterna även 

”fast beslutna att främja åtgärder för tobakskontroll som grundas på aktuella och relevanta 

vetenskapliga” överväganden. Här kan man associera till vetenskapliga resultat som visar att 

vissa tobaksprodukter är mindre skadliga än andra. 

Preambeln som sådan är inte juridiskt bindande men artikel 12 är en operativ bestämmelse i 

ett juridiskt dokument (FN-konventionen av 1966). Referensen till artikel 12 medför att en 

strategi av ”tobacco harm reduction” (THR) är juridiskt påkallad som en option bland flera, 

men inte att denna option är juridiskt tvingande i sig. 
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Samma sak gäller enligt den operativa texten i WHO:s ramkonvention. Eftersom artikel 2 i 

ramkonventionen innebär att staterna kan introducera strängare regler i sin nationella 

lagstiftning än vad konventionen indikerar, medför det att reducerande strategier inte är 

juridiskt tvingande. Konventionen innebär en förpliktelse att erkänna THR som en relevant 

strategi, men den medför inte en förpliktelse att tillämpa denna strategi. Reducerande 

strategier kan lagstiftas bort, eller de facto uteslutas genom viss policy, men så länge detta 

inte skett öppnar konventionen för användning av sådana strategier och optioner. 

THR-produkter faller alltså under konventionens bestämmelser, men de är inte särskilt 

skyddade i sin reducerande kapacitet. 

Stater som undertecknat men inte ratificerat en konvention är bundna att respektera 

konventionens ändamål och syfte, de får inte hindra eller försvåra detta syfte. Denna 

förpliktelse gäller så länge som den signerande staten håller öppet för en framtida 

ratificering eller anslutning. Detta följer av artikel 18 i Wienkonventionen om traktaträtten 

enligt vilken signatärstaten är förpliktad att ”refrain from acts which would defeat the object 

and purpose of the treaty”. Har staten ifråga förklarat att den ej kommer att vidare överväga 

en anslutning, upphör den folkrättsliga förpliktelsen. Vad gäller WHO:s ramkonvention är 

exempelvis USA och Schweiz än så länge förpliktade att respektera konventionens ändamål 

och syfte. Men detta innebär inte att de är förpliktade att respektera ”harm reduction” som 

en av tre grundläggande strategier eller grundpelare. Inte ens konventionens parter är 

förpliktade att respektera THR om de vill ”införa strängare restriktioner” enligt artikel 2.   

En slutsats som följer av denna promemoria är att den svenska översättningen av WHO:s 

ramkonvention på en punkt borde korrigeras. En tänkbar ny lydelse av artikel 1 d) är 

följande: 

d) tobakskontroll: en rad strategier för att minska tillgången till, efterfrågan på, 

liksom skadereducering av tobak och som syftar till att förbättra hälsan i en 

befolkning genom att eliminera eller minska dess konsumtion av tobaksvaror 

och exponering för tobaksrök.  


