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Hälsovarningar
• Ett budskap som handlar om de negativa effekter som
tobaksprodukter har på människors hälsa eller andra oönskade
följder av användningen av dessa, inbegripet varningstexter,
kombinerade hälsovarningar, allmänna varningar och
informationstexter.
• Vad är en kombinerad hälsovarning?

– Ett budskap som består av en varningstext, en bild och information om
rökavvänjning. De kombinerade hälsovarningarna ska finnas på
förpackningar till cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa.

• Varför ska det på vissa tobaksvarors förpackningar finnas
kombinerade hälsovarningar?

– Bildvarningar förstärker budskapet i textvarningen. De nya kombinerade
hälsovarningarna ska göra tobaksprodukter och tobaksbruk mindre lockande,
särskilt för ungdomar.

Sid 2. 2018-01-18

Bakgrund
• Bakgrunden till EU-beslutet om tobaksförpackningarna är att
forskning tydligt visat att hälsovarningar med bilder är ännu
effektivare än enbart textvarningar för att öka medvetenheten om
tobakens hälsorisker. Bilder väcker känslor och ger ett starkare
intryck, vilket gör det lättare att sluta röka och att inte återfalla.
• De nya bestämmelserna i den svenska tobakslagen säger också att
tobaksvarans förpackning eller själva tobaksvaran inte får innehålla
information om innehållet av tjära, nikotin eller kolmonoxid.
Bakgrunden till denna ändring är att sådan information har visat
sig missleda konsumenterna, som felaktigt kan tro att låga halter
av vissa ämnen gör produkten mindre farlig att röka.

Sid

.

Tobakslagen
Varför finns det bestämmelser om märkning?
• 1 § Inledande bestämmelse
• 9-11 §§ tar upp bestämmelser om märkning

Sid 4. 2018-01-18

Tobakslagen
9 § Förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning som
är avsedda att tillhandahållas konsumenter på marknaden ska förses
med texter och illustrationer som upplyser om de hälsorisker som är
förenade med bruk av tobak och örtprodukter för rökning samt om
rökavvänjning (hälsovarningar).
Förpackningar till tobaksvaror som är avsedda att tillhandahållas
konsumenter på marknaden ska förses med uppgifter för att
säkerställa identifikation av platsen och tiden för tobaksvarans
tillverkning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om hur hälsovarningar enligt första stycket ska
utformas och om de uppgifter som enligt andra stycket ska finnas på
tobaksförpackningar

Sid 5. 2018-01-18

Tobakslagen
9 a § Märkningen på förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter
för rökning och på själva tobaksvaran får inte
1. antyda att en viss tobaksvara eller örtprodukt för rökning är
mindre skadlig än andra sådana varor eller produkter,
2. innehålla information om halten av nikotin, tjära eller kolmonoxid i
tobaksvaror eller örtprodukter för rökning, eller
3. likna ett livsmedel eller kosmetisk produkt.
Märkningen på förpackningar till tobaksvaror eller på själva
tobaksvaran får inte heller
1. antyda att en viss tobaksvara har miljöfördelar, eller
2. hänvisa till smak, doft eller tillsatser.
Förbudet mot att hänvisa till smak, doft eller tillsatser gäller dock
inte snus

Sid 6. 2018-01-18

Tobakslagen
10 § Tillverkare och importörer svarar för att förpackningar till
tobaksvaror och örtprodukter för rökning förses med hälsovarningar.
11 § Om en förpackning till en tobaksvara eller en örtprodukt för
rökning saknar hälsovarning eller denna är uppenbart oriktig, får
varan eller produkten inte tillhandahållas konsumenter på
marknaden.

Sid 7. 2018-01-18

Sid 8. 2018-01-18

HSLF-FS 2016:46
• Allmänna bestämmelser 6-10 §§
• Kapitel 2 gäller för förpackningar till cigaretter, rulltobak och tobak
för vattenpipa
• Kapitel 3 gäller för förpackningar till andra tobaksvaror för rökning
(t.ex. cigarrer, cigariller och piptobak)
• Kapitel 4 gäller för förpackningar för rökfria tobaksvaror (t.ex.
tuggtobak och snus)

Sid 9. 2018-01-18

2 kap. cigaretter,rulltobak och
tobak för vattenpipa
Varje styckförpackning och ev. ytterförpackning ska vara försedd
med följande allmänna varning och informationstext:
• ”Rökning dödar” (2 §)
• ”Tobaksrök innehåller över 70 cancerframkallande ämnen” (3 §)
Placering och utformning av allmänna varningen och
informationstext anges i 2 kap. 4-12 §§

Sid 10. 2018-01-18

Hälsovarningar
• Allmän varning

– Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning för cigaretter, rulltobak
och tobak för vattenpipa ska vara försedd med följande allmänna varning:

Rökning dödar
• Informationstext

– Utöver den allmänna varningen ska varje styckförpackning och eventuell
ytterförpackning för cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa vara
försedd med följande informationstext:

Tobaksrök innehåller över 70 cancerframkallande ämnen

Sid 11. 2018-01-18

Tryckning eller klistermärken
• Hälsovarningarna ska vara tryckta, på styckförpackningar av andra
tobaksvaror än cigaretter och rulltobak i påsar, får
hälsovarningarna sättas fast med hjälp av klistermärken, förutsatt
att sådana klistermärken inte går att avlägsna. På
ytterförpackningar ska hälsovarningen tryckas.
• Hälsovarningen ska på förpackningen vara återgiven så att den inte
kan avlägsnas eller utplånas och vara fullt synlig. Det innebär att
varningen inte får vara helt eller delvis dold eller brytas av annan
märkning.
• Hälsovarningen ska förbli intakt när styckförpackningen öppnas.
• Hälsovarningen får inte på något sätt dölja eller bryta
skattemärken, prismärkning, spårningsmärkning eller
säkerhetsmärkning på styckförpackningar.
Sid 12. 2018-01-18

Placering av allmän varning och
informationstext
Den allmänna varningen och informationstextens placering och
storlek ska vara anpassad efter typ av förpackning som cigaretter,
rulltobak och tobak för vattenpipa tillhandahålls i:
– Cigarettpaket och rulltobak i rätblocksformade förpackningar
– Förpackningar i form av en ask med fällbart lock
– Rulltobak i cylinderformade förpackningar
– Rulltobak i rektangulära fickor med ett lock som täcker öppningen
– Rulltobak i rektangulära fickor med ett lock som täcker öppningen
till och med den 20 maj 2018
– Rulltobak i ståpåsar

Sid 13. 2018-01-18

Utformning av allmän varning
och informationstext
• tryckt med typsnittet Helvetica med fet stil
• tryckt i svart på vit bakgrund
• tryckt med en typsnittsstorlek som innebär att texten täcker största
möjliga andel av den yta som har reserverats för den allmänna
varningen och informationstexten
• i centrum på den reserverade ytan. På rätblocksformade
förpackningar och eventuella ytterförpackningar ska den allmänna
varningen och informationstexten vara parallella med
styckförpackningens eller ytterförpackningens sidokant
• omgiven av en svart ram med en bredd på 1 mm innanför den yta
som är reserverad för varningen

Sid 14. 2018-01-18

Kombinerade hälsovarningar
Varje styckförpackning och ev. ytterförpackning ska vara försedd
med kombinerade hälsovarningar (2 kap. 13 §)
• Varningstext enligt bilaga 1
• Färgfoto från bildarkiv i direktiv 2014/40/EU
• Innehålla rökavvänjningsinformation enligt bilaga 2
Layout, form och utformning på den kombinerade hälsovarningen
anges i 2 kap. 15-25 §§

Sid 15. 2018-01-18

• Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning för
cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa ska vara försedd med
kombinerade hälsovarningar.
• De kombinerade hälsovarningarna är uppdelade i tre uppsättningar,
eller set. Varje uppsättning ska användas ett givet år och
alterneras på årsbasis. Varje kombinerad hälsovarning som kan
användas under ett givet år ska i så hög utsträckning som möjligt
visas i samma antal på varje varumärke.
• Folkhälsomyndigheten tillhandahåller de kombinerade
hälsovarningarna

Sid 16. 2018-01-18

Varningstext med tillhörande
foto
– Rökning är orsaken till 9 av 10 fall av lungcancer
– Rökning orsakar mun- och halscancer
– Rökning skadar lungorna
– Rökning orsakar hjärtinfarkt
– Rökning orsakar stroke och funktionsnedsättningar
– Rökning ger förträngningar i blodkärlen
– Rökning ökar risken för blindhet
– Rökning skadar tänderna och tandköttet
– Rökning kan döda ditt ofödda barn
– Rök skadar dina barn, din familj och dina vänner
– Barn till rökare röker oftare själva
– Sluta röka nu – lev vidare för dina nära och kära
– Rökning minskar fruktsamheten
– Rökning ökar risken för impotens

Sid 17. 2018-01-18

Rökavvänjningsinformation
De kombinerade hälsovarningarna ska innehålla rökavvänjningsinformation som hänvisar till Sluta-Röka-Linjen med
kontaktinformation, exempelvis:
Sluta-Röka-Linjen: 020-84 00 00 www.slutarokalinjen.se

Sid 18. 2018-01-18

Sid 19. 2018-01-18

Layout, form och utformning av
kombinerad hälsovarning
• täcka 65 % av både den yttre framsidan och baksidan av
styckförpackningen och eventuell ytterförpackning.
Cylinderformade förpackningar ska uppvisa två kombinerade
hälsovarningar på samma avstånd från varandra, och varje
hälsovarning ska täcka 65 % av respektive halva av den rundade
ytan
• visa samma varningstext och motsvarande färgfoto på båda sidor
av styckförpackningen och eventuell ytterförpackning
• återges på den övre kanten av en styckförpackning och eventuell
ytterförpackning och placeras på samma led som all annan
information på denna yta av förpackningen

Sid 20. 2018-01-18

Märkning av tid och plats för
tillverkning
Förpackningar till tobaksvaror som är avsedda att tillhandahållas
konsumenter på marknaden ska förses med uppgifter för att
säkerställa identifikation av platsen och tiden för tobaksvarans
tillverkning.

Sid 21. 2018-01-18

Övrig märkning
Märkningen på styckförpackningar och eventuella ytterförpackningar
till cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa och på själva
tobaksvaran får inte innehålla någon beståndsdel eller något inslag
som:
• marknadsför en tobaksvara eller uppmuntrar till konsumtion av en
sådan genom att skapa en felaktig uppfattning om varans
egenskaper, hälsoeffekter, risker eller utsläpp. Etiketter får inte
innehålla någon information om innehållet av nikotin, tjära eller
kolmonoxid i tobaksvaran
• antyder att en viss tobaksvara är mindre skadlig än andra eller
syftar till att minska effekten av något skadligt ämne i rök eller har
vitaliserande, energigivande, läkande, föryngrande, naturliga,
ekologiska egenskaper eller andra hälsomässiga eller
livsstilsmässiga fördelar
Sid 22. 2018-01-18

Forts.
• liknar ett livsmedel eller en kosmetisk produkt
• antyder att en viss tobaksvara har förbättrad biologisk
nedbrytbarhet eller andra miljöfördelar
• hänvisar till smak, doft eller tillsatser
• antyder ekonomiska fördelar genom att innehålla tryckta kuponger,
erbjudanden om rabatt, gratisutdelning, två varor till priset av en
eller liknande erbjudanden.
De beståndsdelar och inslag som är förbjudna kan vara texter,
symboler, namn, varumärken, figurativa eller icke figurativa tecken.

Sid 23. 2018-01-18

3 kap. andra tobaksprodukter för
rökning
Varje styckförpackning och ev. ytterförpackning ska vara försedd
med följande allmänna varning:
• Rökning dödar (2 §)
I den allmänna varningen ska även en hänvisning
rökavvänjningsinformation enligt bilaga 2 ingå
Utöver den allmänna varningen ovan ska förpackningen vara försedd
med en varningstext enligt bilaga 1.
(t. ex. rökning skadar lungorna, rökning orsakar hjärtinfarkt)
Placering, storlek och utformning av hälsovarningarna anges i 6-12 §§
Sid 24. 2018-01-18

Märkning av övriga tobaksvaror
för rökning
• Förpackningar till övriga tobaksvaror för rökning som är avsedda
att säljas till konsumenter ska vara försedd med en allmän varning,
rökavvänjningsinformation och en varningstext.
• Med övrig tobaksvara för rökning avses en tobaksvara för rökning
som inte är:
– cigarett
– rulltobak
– tobak för vattenpipa.

Sid 25. 2018-01-18

Hälsovarning
Allmän varning och rökavvänjningsinformation
• Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning för övriga
tobaksvaror för rökning ska vara försedd med följande allmänna
varning:
Rökning dödar
• Till den allmänna varningen ska en hänvisning till följande
rökavvänjningsinformation ingå:
Sluta-Röka-Linjen: 020-84 00 00 www.slutarokalinjen.se

Sid 26. 2018-01-18

Varningstexter
– Rökning är orsaken till 9 av 10 fall av lungcancer
– Rökning orsakar mun- och halscancer
– Rökning skadar lungorna
– Rökning orsakar hjärtinfarkt
– Rökning orsakar stroke och funktionsnedsättningar
– Rökning ger förträngningar i blodkärlen
– Rökning ökar risken för blindhet
– Rökning skadar tänderna och tandköttet
– Rökning kan döda ditt ofödda barn
– Rök skadar dina barn, din familj och dina vänner
– Barn till rökare röker oftare själva
– Sluta röka nu – lev vidare för dina nära och kära
– Rökning minskar fruktsamheten
– Rökning ökar risken för impotens

Ska växla så att alla används lika mycket
Sid 27. 2018-01-18

Tryckning eller klistermärken
• På styckförpackningar ska hälsovarningen vara tryckt eller fastsatt
med hjälp av klistermärken, förutsatt att sådana klistermärken inte
går att avlägsna. På ytterförpackningar ska hälsovarningen vara
tryckt.
• Hälsovarningen

– ska på förpackningen vara återgiven så att den inte kan avlägsnas eller
utplånas och vara fullt synlig. Det innebär att varningen inte får vara helt
eller delvis dold eller brytas av annan märkning.
– ska på styckförpackningen förbli intakt när den öppnas och
– får inte på något sätt dölja eller bryta skattemärken, prismärkning,
spårningsmärkning eller säkerhetsmärkning.

Sid 28. 2018-01-18

Placering
• Den allmänna varningen med rökavvänjningsinformationen ska
återges på den mest synliga ytan av styckförpackningen och
eventuell ytterförpackning.
• Varningstexten ska återges på den näst mest synliga ytan av
styckförpackningen och eventuell ytterförpackning.
Placering på styckförpackning med fällbart lock
• På styckförpackningar med fällbart lock är den näst mest synliga
ytan den yta som blir synlig när förpackningen är öppen.

Sid 29. 2018-01-18

Storlek och dimension
• Den allmänna varningen med rökavvänjningsinformationen ska
täcka 30 % av den yta där den ska placeras.
• Varningstexten ska täcka 40 % av den yta där den ska placeras.
• Dimensionen på den allmänna varningen och varningstexten ska
beräknas i förhållande till den berörda ytan när förpackningen är
stängd.
• Om den allmänna varningen och varningstexten ska återges på en
yta som är större än 150 cm², ska varningarna täcka en yta av 45
cm².

Sid 30. 2018-01-18

Utformning
• tryckt med typsnittet Helvetica med fet stil
• tryckt i svart på vit bakgrund
• tryckt med en typsnittsstorlek som innebär att texten täcker största
möjliga andel av den yta som har reserverats för hälsovarningen
• i centrum på den reserverade ytan. På rätblocksformade
förpackningar och eventuella ytterförpackningar ska
hälsovarningen placeras parallellt med styckförpackningens eller
ytterförpackningens sidokant
• parallell med huvudtexten (varumärkesnamn etc.) på den yta som
reserverats för dessa varningar
• omgiven av en svart ram med en bredd på minst 3 mm och högst
4 mm. Denna ram ska återges utanför den yta som är reserverad
för hälsovarningen.
Sid 31. 2018-01-18

Sid 32. 2018-01-18

Märkning av tid och plats för
tillverkning
• Förpackningar till tobaksvaror som är avsedda att tillhandahållas
konsumenter på marknaden ska förses med uppgifter för att
säkerställa identifikation av platsen och tiden för tobaksvarans
tillverkning.

Sid 33. 2018-01-18

Övrig märkning
Märkningen på styckförpackningar och eventuella ytterförpackningar
till övriga tobaksvaror för rökning och på själva tobaksvaran får inte
innehålla någon beståndsdel eller något inslag som:
• marknadsför en tobaksvara eller uppmuntrar till konsumtion av en
sådan genom att skapa en felaktig uppfattning om varans
egenskaper, hälsoeffekter, risker eller utsläpp. Etiketter får inte
innehålla någon information om innehållet av nikotin, tjära eller
kolmonoxid i tobaksvaran
• antyder att en viss tobaksvara är mindre skadlig än andra eller
syftar till att minska effekten av något skadligt ämne i rök eller har
vitaliserande, energigivande, läkande, föryngrande, naturliga,
ekologiska egenskaper eller andra hälsomässiga eller
livsstilsmässiga fördelar

Sid 34. 2018-01-18

Forts.
• liknar ett livsmedel eller en kosmetisk produkt
• antyder att en viss tobaksvara har förbättrad biologisk
nedbrytbarhet eller andra miljöfördelar
• hänvisar till smak, doft eller tillsatser
• antyder ekonomiska fördelar genom att innehålla tryckta kuponger,
erbjudanden om rabatt, gratisutdelning, två varor till priset av en
eller liknande erbjudanden.
• De beståndsdelar och inslag som är förbjudna kan vara texter,
symboler, namn, varumärken, figurativa eller icke figurativa tecken.

Sid 35. 2018-01-18

4 kap. rökfria tobaksvaror
Varje styckförpackning och ev. ytterförpackning ska vara försedd
med följande hälsovarning:
• Denna tobaksvara skadar hälsan och är beroendeframkallande (2 §)

Placering, storlek och utformning av hälsovarningarna anges i 3-5 §§

Sid 36. 2018-01-18

Märkning av snus och andra
rökfria tobaksvaror
• Med rökfri tobaksvara avses en tobaksvara som inte konsumeras
genom förbränning, bland annat tuggtobak, tobak för användning i
näsan och tobak för användning i munnen, det vill säga snus.
• Förpackningar till snus och andra rökfria tobaksvaror som är
avsedda att säljas till konsumenter ska ha en hälsovarning.

Sid 37. 2018-01-18

Hälsovarning rökfria tobaksvaror
Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning för rökfria
tobaksvaror ska vara försedd med följande hälsovarning:
Denna tobaksvara skadar hälsan och är
beroendeframkallande

Sid 38. 2018-01-18

Tryckning eller klistermärken
rökfria tobaksvaror
• På styckförpackningar ska hälsovarningen vara tryckt eller fastsatt
med hjälp av klistermärken, förutsatt att sådana klistermärken inte
går att avlägsna.
• På ytterförpackningar ska hälsovarningen vara tryckt.
• Hälsovarningen

– ska på förpackningen vara återgiven så att den inte kan avlägsnas eller
utplånas och vara fullt synlig. Det innebär att varningen inte får vara helt
eller delvis dold eller brytas av annan märkning.
– ska på styckförpackningen förbli intakt när den öppnas och

får inte på något sätt dölja eller bryta skattemärken, prismärkning,
spårningsmärkning eller säkerhetsmärkning.

Sid 39. 2018-01-18

Placering, storlek och dimension
av hälsovarning rökfria
tobaksvaror
• Hälsovarningen ska återges på de två största ytorna på
styckförpackningen och eventuella ytterförpackningar.
• Hälsovarningen ska täcka 30 % av den yta där den ska placeras.
Dimensionen på hälsovarningen ska beräknas i förhållande till den
berörda ytan när förpackningen är stängd.

Sid 40. 2018-01-18

Utformning hälsovarning rökfria
tobaksvaror
• tryckt med typsnittet Helvetica med fet stil
• tryckt i svart på vit bakgrund
• tryckt med en typsnittsstorlek som innebär att texten täcker största
möjliga andel av den yta som har reserverats för hälsovarningen
• i centrum på den reserverade ytan. På rätblocksformade
förpackningar och eventuella ytterförpackningar ska
hälsovarningen placeras parallellt med styckförpackningens eller
ytterförpackningens sidokant
• parallell med huvudtexten (varumärkesnamn etc.) på den yta som
reserverats för dessa varningar
• omgiven av en svart ram med en bredd på 1 mm innanför den yta
som är reserverad för varningen.
Sid 41. 2018-01-18

Sid 42. 2018-01-18

Märkning av tid och plats för
tillverkning
• Förpackningar till tobaksvaror som är avsedda att tillhandahållas
konsumenter på marknaden ska förses med uppgifter för att
säkerställa identifikation av platsen och tiden för tobaksvarans
tillverkning. (9 § tobakslagen)

Sid 43. 2018-01-18

Övrig märkning av rökfri
tobaksvara
Märkningen på styckförpackningar och eventuella ytterförpackningar
till rökfria tobaksvaror och på själva tobaksvaran får inte innehålla
någon beståndsdel eller något inslag som:
• marknadsför en tobaksvara eller uppmuntrar till konsumtion av en
sådan genom att skapa en felaktig uppfattning om varans
egenskaper, hälsoeffekter, risker eller utsläpp. Etiketter får inte
innehålla någon information om innehållet av nikotin, tjära eller
kolmonoxid i tobaksvaran
• antyder att en viss tobaksvara är mindre skadlig än andra eller
syftar till att minska effekten av något skadligt ämne i rök eller har
vitaliserande, energigivande, läkande, föryngrande, naturliga,
ekologiska egenskaper eller andra hälsomässiga eller
livsstilsmässiga fördelar,

Sid 44. 2018-01-18

Forts.
• liknar ett livsmedel eller en kosmetisk produkt
• antyder att en viss tobaksvara har förbättrad biologisk
nedbrytbarhet eller andra miljöfördelar
• hänvisar till smak, doft eller tillsatser
• antyder ekonomiska fördelar genom att innehålla tryckta kuponger,
erbjudanden om rabatt, gratisutdelning, två varor till priset av en
eller liknande erbjudanden.
• De beståndsdelar och inslag som är förbjudna kan vara texter,
symboler, namn, varumärken, figurativa eller icke figurativa tecken.
Förbudet mot att hänvisa till smak, doft eller tillsatser på
förpackningen eller tobaksvaran omfattar inte snus.
Sid 45. 2018-01-18

Vem tillsynar?
• Kommunen ansvarar för att utöva tillsyn att bestämmelserna för
märkning följs på försäljningsställen.
ü tobaksaffärer
ü dagligvaruhandeln
ü näthandlare
ü andra försäljningsställen
• Folkhälsomyndigheten ansvarar för den centrala tillsynen när det
gäller hälsovarningar

Sid 46. 2018-01-18

Tillsynsverktyg
• 20 § föreläggande och förbud
• 20 a § försäljningsförbud
• 21 § omhändertagande
• 22 § rätt att få upplysningar, handlingar, varuprover och liknande
som behövs för tillsynen
• 23 § rätt till tillträde
• 23 a § underrättelseplikt
• 23 b § tillsynsmyndighet kan be om hjälp av polis för
omhändertagande (21 §) och tillträde (23 §)

Sid 47. 2018-01-18

