
Illustrationerna visar hur hälsovarningar 
kan placeras på en cylinderformad 
styckförpackning till en tobaksvara för 
rökning, och avser exempelvis cigarrer, 
cigariller och piptobak men inte cigaretter,  
rulltobak eller tobak för vattenpipa. 
Illustrationerna ska ses som exempel  
och är inte rättsligt bindande.

FÖRSLAG TILL UTFORMNING AV HÄLSOVARNINGAR

Tobaksvara för rökning   
(exempelvis cigarrer, cigariller och piptobak)  
– cylinderformad styckförpackning
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 EXEMPLET NEDAN VISAR ATT:
�� Hälsovarningarna för tobaksvaror för rökning (exempelvis cigarrer, 

cigariller och piptobak) ska bestå av en allmän varning med 
hänvisning till rökavvänjningsinformation och en varningstext.

�� Den allmänna varningen ska vara: 
Rökning dödar 
Sluta-Röka-Linjen: 020-84 00 00 www.slutarokalinjen.se

�� Varningstexten ska vara en av följande: 
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

�� Den allmänna varningen ska täcka 30 procent av förpackningens 
mest synliga yta. Varningstexten ska täcka 40 procent av förpack-
ningens näst mest synliga yta.

�� Hälsovarningen ska vara parallell med huvudtexten.

�� Hälsovarningen ska vara tryckt på förpackningen, eller fastsatt 
med hjälp av klistermärke, så att hälsovarningen är fullt synlig och 
inte kan avlägsnas eller utplånas.

�� Hälsovarningen får inte brytas när en styckförpackning öppnas.

Detaljerade regler om hälsovarningens 
placering och utformning återfinns 
i 1 kap. 6–10 §§, 3 kap. 1–12 §§ samt 
5 kap. 1 § Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter om utformning av häls-
ovarningar och hälsovarningars placer-
ing på förpackning av tobaksvaror.
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information

Varningstext



 

 

 EXEMPLET NEDAN VISAR EN KORREKT UTFORMAD ALLMÄN VARNING  

MED HÄNVISNING TILL RÖKAVVÄNJNINGSINFORMATION OCH TVÅ FELAKTIGA

 EXEMPLET NEDAN VISAR EN KORREKT UTFORMAD VARNINGSTEXT SAMT TVÅ FELAKTIGA

KORREKT UTFORMNING

En korrekt utformad allmän varning  
med hänvisning till rökavvänjnings- 
information uppfyller följande krav:
Teckensnitt: Helvetica
Teckenstorlek: Använd en teckenstorlek 
som innebär att texten täcker största 
möjliga andel av den yta som har  
reserverats för hälsovarningen.
Teckenfärg: Svart
Stil: Fet
Justering: Centrerad
Bakgrundsfärg: Vit
Ram: Bredd på minst 3 mm och högst 
4 mm. Ramen ska återges utanför  
den yta som är reserverad för hälso-
varningen.

KORREKT UTFORMNING

En korrekt utformad varningstext upp-
fyller följande krav:
Teckensnitt: Helvetica
Teckenstorlek: Använd en teckenstorlek 
som innebär att texten täcker största 
möjliga andel av den yta som har  
reserverats för hälsovarningen.
Teckenfärg: Svart
Stil: Fet
Justering: Centrerad
Bakgrundsfärg: Vit
Ram: Bredd på minst 3 mm och högst 
4 mm. Ramen ska återges utanför  
den yta som är reserverad för hälso-
varningen.

 

 

 

 

FELAKTIG UTFORMNING

�� Teckenstorleken är för stor.
�� Textens justering är vänster-

ställd.

FELAKTIG UTFORMNING

�� Teckenstorleken är för stor.
�� Textens justering är vänster-

ställd.

FELAKTIG UTFORMNING

�� Teckenstorleken är för liten.
�� Stilen ej fet.
�� Ramen runt hälsovarningen 

är för smal. 

FELAKTIG UTFORMNING

�� Teckenstorleken är för liten.
�� Stilen ej fet.
�� Ramen runt hälsovarningen 

är för smal. 

 

 

Rökning är orsaken till 9  
av 10 fall av lungcancer

Rökning är 
orsaken till 9 av 
10 fall av

Rökning är orsaken 
till 9 av 10 fall av 

lungcancer

Solna Nobels väg 18, 171 82 Solna  Östersund Forskarens väg 3, 831 40 Östersund.
info@folkhalsomyndigheten.se     www.folkhalsomyndigheten.se

��

EXEMPLET NEDAN VISAR EN KORREKT UTFORMAD VARNINGSTEXT SAMT TVÅ FELAKTIGA

Solna�Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund.
info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se

Rökning dödar
Sluta-Röka-Linjen: 020-84 00 00 

www.slutarokalinjen.se

Rökning är orsaken till 9 av 10 fall av lungcancer

Rökning dödar 
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Felaktig utformning

·	 Teckenstorleken är för liten.

·	 Stilen ej fet.

·	 Ramen runt hälsovarningen är för smal.

Rökning är orsaken till 9 av 10 fall av lungcancer
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Felaktig utformning

·	 Teckenstorleken är för liten.
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