
 

PRESSMEDDELANDE 

Gemensam kamp mot fimparna i Skärholmen 

Stockholm, 23 juni 2020 – Nu ska cigarettfimparna bort från marken i Skärholmen. Håll Sverige 
Rent och JTI startar ett pilotprojekt i området för att få gatorna fria från fimpar. 

Att rökare slänger fimpar runt sig är inget nytt, men nu är det dags att pröva nya metoder för att 
komma tillrätta med problemet. Genom så kallad ”nudging”, där man återkommande påminner 
rökare, på ett vänligt sätt, att hålla rent runt sig, ska man få en renare gatumiljö.  

Projektet är ett samarbete mellan Håll Sverige Rent och Japan Tobacco International och faller 
det väl ut i Skärholmen kan kampanjen komma att expandera till andra delar av Sverige.  

– Fimpen är skräpets värsting. Plasten i filtret bryts inte ner i naturen och filtret innehåller 
dessutom en lång rad ämnen som är mycket farliga för djur- och naturliv. Genom det här 
samarbetet hoppas vi nå fram till rökarna med vårt budskap om att fimpnedskräpning är ett stort 
problem, säger Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige Rent. 

Genom skyltar, klistermärken och annat informationsmaterial på plats i området ska rökare 
påminnas och uppmanas att fimpa på angivna platser istället för att slänga fimparna direkt på 
marken. Dessutom kommer även butikskedjan Direkten att tillhandahålla 9 000 
specialdesignade fickaskkoppar som en del av kampanjen. 

– Vi är övertygade om att rökarna kommer att undvika att skräpa ner om vi hjälper dom på 
traven. Framförallt handlar det om att faktiskt erbjuda enkla och snabba alternativ till att slänga 
fimpen på marken. Fickaskkoppar är något vi testat tidigare i många länder runtom i världen 
med bra resultat, säger JTI:s Sverige-VD Andrew Shannon. 

Konceptet med nudging, där man med små enkla steg försöker ändra ett invant 
konsumentbeteende, har visat sig effektivt på många områden tidigare. Kampanjelementen har 
tagits fram av Beteendelabbet som bland annat specialiserat sig på just den här typen av 
projekt.  

– Färska studier visar att rökare är en av de grupper som skräpar ner i större utsträckning än 
genomsnittet. Kan vi prata direkt till rökarna har vi större chanser att ändra beteendemönster 
och se till att fimparna hamnar där de hör hemma framöver, avslutar Johanna Ragnartz på Håll 
Sverige Rent.  
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För mer information, vänligen kontakta: 
Nahir Aslan 
+46 70 575 83 46 
Nahir.aslan@jti.com  
 

JTI Sweden AB är ett av Sveriges största tobaks- och nikotinportionsbolag med internationella varumärken 
som Camel och Winston men också svenska klassiker som Blend, Level och John Silver. Cirka 140 
personer arbetar på JTI Sweden, varav ungefär 80 jobbar på det skandinaviska huvudkontoret som är 
beläget i centrala Stockholm. Bolaget har sju år i rad certifierats som en Top Employer. JTI Sweden är en 
del av JTI som har 45 000 anställda jorden runt och har sitt huvudkontor i Genève, Schweiz. För mer 
information, besök www.jti.com. 
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