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Vem gör vad?

• 9 § TL 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).

• Kommunen



Vem gör vad?

• 9 a § TL 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.
• Kommunen



Vem gör vad?

• 11 § TL 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.

• Kommunen och Polismyndigheten

• 27 § TL Den som uppsåtligen i strid med förbudet i 11 § tillhandahåller tobaksvaror som 
saknar föreskriven hälsovarning eller säljer tobaksvaror i strid med förbud som har 
meddelats enligt 20 a §, döms för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst 
sex månader.

Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 12 § första eller 
andra stycket eller 12 c § första stycket.

Är gärningen att anse som ringa döms inte till ansvar.



Vem gör vad?

• 12 b § TL En styckförpackning med cigaretter ska innehålla minst 20 stycken cigaretter.

En styckförpackning med rulltobak ska innehålla tobak som väger minst 30 gram.

Cigaretter och rulltobak får inte tillhandahållas konsumenter på marknaden i mindre 
mängd än vad som framgår av första och andra styckena.

• Kommunen och Polismyndigheten



Vem är ansvarig för märkningen?

• 10 § TL Tillverkare och importörer svarar för att förpackningar till tobaksvaror och 
örtprodukter för rökning förses med hälsovarningar.

• 11 § TL 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.



Vad ska man titta efter?

• Utformning

– 2:21 § Fs Den kombinerade hälsovarningen ska tryckas i fyrfärgssystemet CMYK. Alla 
beståndsdelar i svart ska vara C0, M0, Y0 och K100, och de i varmgult ska vara C0, M10, 
Y100 och K0. Den kombinerade hälsovarningen ska återges med en minimiupplösning 
på 300 dpi om den trycks i faktisk storlek.



Vad ska man titta efter?

• 2:2 § Fs Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning för tobaksvaror för rökning 
enligt detta kapitel ska vara försedd med följande allmänna varning:

– Rökning dödar

• 4:2 § Fs Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning för rökfria tobaksvaror ska 
vara försedd med följande hälsovarning: Denna tobaksvara skadar hälsan och är 
beroendeframkallande



Vad ska man titta efter?

• 2:22 § Fs Varningstexten ska tryckas i vitt på svart bakgrund. 
Rökavvänjningsinformationen ska tryckas i svart på ljusblå bakgrund enligt illustrationen i 
bilagan i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/184215.

• 2:22 § Fs Varningstexten ska tryckas i vitt på svart bakgrund. 
Rökavvänjningsinformationen ska tryckas i svart på varmgul bakgrund enligt illustrationen 
i bilagan i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/184215.



Vad ska man titta efter?



Är det svårt?

• ”Practice makes perfect”

• Använd internet

• Fotografera och bedöm senare

• Fler?



Från teori till praktik

•Sammanfattning

– Du bör titta efter sådant som du genom en okulär besiktning kan avgöra om det är 
rätt eller fel. Det innebär inte att du kan luta dig tillbaka och konstatera att en 
produkt har någon typ av hälsovarning, men det betyder inte heller att du ska stirra 
dig blind på detaljer så att du missar den större bilden eller helt enkelt ger upp. 
Misstänker du att något är fel, granska mer noggrant. Och, det är inte förbjudet att 
ta med sig ett måttband.



Förpackning 1 – L&M



Förpackning 1 – L&M

Hälsovarningar är 
tryckta, kan inte 
avlägsnas och syns i 
sin helhet (1:6 §).

De kombinerade 
hälsovarningarna 
motsvarar minst 65 
% av den totala ytan 
(2:13 §)

Ramen är en millimeter 
(1:10 §).

Korrekta hälsovarningar (2:2, 2:3, 2:13 §§). För er?

Placering, färger och turordning korrekta (2:4, 
2:12, 2:13, 2:18/5:4-7, 2:22 §§



Förpackning 1 – L&M

Exempel:



Förpackning 1 – L&M

Exempel:
Förtydligande från FoHM den 30 november 2016. 
Ska bedömas utifrån svenska skrivregler.
- Bör som regel undvikas
- Ordledsprincipen eller enkonsonantsprincipen
- Avstavning av samma ord bör inte ske mer en 

än gång
För avsikt att förtydliga i framtida allmänna råd.



Förpackning 2 – Blågul



Förpackning 2 – Blågul

Felaktig varningstext, ”Denna tobaksvara skadar 
hälsan och är beroendeframkallande” (4:2 §), 
saknar ram 1 mm (därmed kan avsatt yta som ska 
vara 30 % inte beräknas) (1:10, 4:4 §§) 

”Kulsprutemetoden”



Förpackning 3 – Camel activate



Förpackning 3 – Camel activate

Avsatt yta stämmer, 30 % resp. 
40 % (3:9, 3:10 §§)

Rätt varning (3:4 §) och 
placering (näst mest synliga 
ytan) (3:7 §)

Korrekt rambredd 3 mm (5:1 
§), rätt varning (3:2 §) och 
placering (mest synliga ytan) 
(3:6 §)

Felaktig utformning på 
informationen, ska vara tryckt i 
svart på vit bakgrund (3:12 §)



Förpackning 3 – Camel activate



Förpackning 4 – Clubmaster



Förpackning 4 – Clubmaster

Korrekt rambredd 3 mm (5:1 
§), rätt varning och information 
(3:2, 3:3 §§) och placering 
(mest synliga ytan) (3:6 §)

Avsatt yta stämmer, 30 % resp. 
40 § (3:9, 3:10 §§)

Rätt varning (3:4 §) och 
placering (näst mest synliga 
ytan) (3:8 §)



Förpackning 4 – Clubmaster



Förpackning 5 – King Edward



Förpackning 5 – King Edward

Saknar helt hälsovarningar, att 
det är en transparent 
styckförpackning spelar ingen 
roll (9 § TL, 1:4 § HSLF-FS)



Förpackning 6 – Partagas



Förpackning 6 – Partagas

Täcker endast ca 7 % av ytan 
istället för 30 % (3:9, 5:1).



Förpackning 6 – Partagas



Förpackning 7 – Hanssons fina



Förpackning 7 – Hanssons fina
Felaktig hälsovarning, 
”Denna tobaksvara skadar 
hälsan och är 
beroendeframkallande” (4:2)

Saknar hälsovarning, största 
ytan (4:3)

Felaktig bredd på ram, ska 
vara 1 mm (1:10)

Täcker endast ca 20 % av 
ytan istället för 30 % (4:4)

Hälsovarning skulle kunna 
anges här istället för på 
ovansidan (4:3)



Förpackning 8 – Phantom



Förpackning 8 – Phantom

Korrekta hälsovarningar som 
anges på de två största ytorna 
med 30 % av ytan och 1 mm 
ram (4:2, 4:3, 4:4, 4:5 §§)



Förpackning 8 – Phantom



Förpackning



Förpackning

Felaktig utformning på 
informationen, ska vara tryckt i 
svart på vit bakgrund (3:12 §)



”Råtobaksspill”

• Förvaltningsrätten i Karlstad

• Dom 2017-10-30, mål nr 95-17

• ”Utredningen i målet visar således inte annat än att det inte är uteslutet att konsumera 
den aktuella tobaksprodukten genom förbränning. Den måste därför, enligt 
förvaltningsrättens bedömning, anses utgöra en tobaksvara för rökning. Produkten ska 
därmed vara försedd med varningstexter för sådana tobaksvaror. Den aktuella produkten 
har således varit försedd med felaktig varningstext.”



Framtiden?
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