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Märkning av 
tobaksvaror

Enligt tobakslagen, skattelagen och föreskrifter från 
Statens Folkhälsoinstitut

säljas i originalförpackning och vara märkta med detaljhandelspris (högsta 
pris) vilket ska vara tryckt på förpackningen eller på ett klistermärke under 
cellofanen. 

Tobak som inte röks
Förpackningar med snus och tuggtobak ska på den mest synliga ytan ha 
texten:

• Denna tobaksvara kan skada din hälsa och är beroendeframkallande.

Klistermärken med varningstext kan användas om de inte kan avlägsnas.

Felaktig märkning
Tobaksvaror får inte säljas inom landet, om de saknar varningstexter eller 
innehålldeklaration (11 § tobakslagen) eller om text eller deklaration är 
uppenbart felaktig.

Brott mot 11 §, det vill säga att någon avsiktligt erbjuder felaktigt märkta 
tobaksvaror till försäljning, utgör olovlig försäljning enligt 27 § i tobakslagen 
och kan medföra böter eller fängelse i högst sex månader. Någon faktisk 
försäljning behöver alltså inte ha skett utan det räcker med att tobaksvarorna 
finns tillgängliga för försäljning.

Förpackningar med felaktig märkning kan omhändertas och förstöras av 
tillsynsmyndighet enligt 21 § i tobakslagen.



Enligt tobakslagen måste tobaksvaror vara märkta med varningstext, 
innehållsdeklaration (för cigaretter) och uppgifter för identifikation. 

Om en tobaksvara tillhandahålls eller säljs med felaktig märkning utgör 
det olovlig tobaksförsäljning enligt lagen. Detta kan leda till böter eller 
fängelse i högst sex månader.

Förpackningar
Tobakslagen 9 §:
Förpackning till tobaksvara ska förses med

1. Texter och illustrationer som upplyser om de hälsorisker som är för-
bundna med bruk av tobak och om rökavvänjning (varningstexter)

2. Deklaration som upplyser om skadliga ämnen som tobaksvaran inne-
håller eller ger upphov till (innehållsdeklaration)

3. Uppgifter för att säkerställa identifikation av platsen och tiden för toba-
kens tillverkning (i streckkod)

Regeringen får överlämna åt en myndighet att meddela föreskrifter enligt 
första stycket. 

Regeringen har överlämnat åt Statens folkhälsoinstitut att meddela 
närmare föreskrifter om märkningen och gällande föreskrifter finns i 
författningssamling FHIFS 2001:2 och FHIFS 2002:4. Varningstexterna ska 
vara på svenska.

Röktobak
Förpackningar med tobak som är avsedd att rökas som cigaretter, cigarrer, 
cigariller, pip- och rulltobak, råtobak, blunt wraps och tobak till vattenpipa 
ska alltid ha varningstexter på två sidor av varje tobaksförpackning.

På förpackningens mest synliga yta
...ska en av följande två varningstexter finnas.
De ska täcka minst 30 procent av ytan.

• Rökning dödar.
• Rökning skadar allvarligt dig själv och personer i din omgivning.

På förpackningens näst mest synliga yta
...ska någon av följande varningstexter finnas och täcka minst 40 procent av 
ytan. Texterna ska växla så att de förekommer lika ofta på förpackningarna.

• Rökare dör i förtid.
• Rökning ger förträngning i blodkärlen och orsakar hjärtinfarkt och 

stroke.
• Rökning orsakar dödlig lungcancer.
• Rökning under graviditeten skadar ditt barn.
• Skydda barnen. Låt dem inte andas in din tobaksrök.
• Din läkare eller ditt apotek kan hjälpa dig att sluta röka.
• Rökning är mycket beroendeframkallande. Börja inte röka.
• Om du slutar röka löper du mindre risk att få dödliga hjärt- och lung-

sjukdomar.
• Rökning kan leda till en långsam och smärtsam död.
• Sök hjälp för att sluta röka: fråga din läkare, på apotek eller sluta röka 

linjen 020-840 000.
• Rökning kan försämra blodflödet och orsaka impotens.
• Rökning kan skada sperman och minskar fruktsamheten.
• Rök innehåller bensen, nitrosaminer, formaldehyd och cyanväte.

Förutom de två varningstexterna på själva tobaksförpackningen ska likadana 
varningstexter även finnas på eventuella ytteromslag (som cigarettlimpor) 
dock inte på genomskinliga ytteromslag.

Om en förpacknings yta är större än 75 kvadratcentimeter, ska varningstexten 
vara minst 22,5 kvadratcentimeter. Texterna ska vara tydliga och lätt läsbara, 
svart mot vit bakgrund. Texten ska omges av en svart ram på 3-4 millimeter. 
Texten ska vara tryckt direkt på cigarettpaket. För andra tobaksvaror kan 
klistermärken med text användas, om de inte sedan kan tas bort.

Särskilda krav för cigarettförpackningar
Cigarettförpackningar måste innehålla minst 19 cigaretter. Paketet ska vara 
märkt med innehållsdeklaration som anger mängderna av tjära, nikotin och 
kolmonoxid. Högsta tillåtna mängd är 10 mg tjära, 1 mg nikotin och 10 mg 
kolmonoxid. Enligt 4 § lagen om tobaksskatt (1994:1563) måste cigaretter 


