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Att	SÄlJA	tOBAK

Den här broschyren riktar sig till dig som säljer eller har tänkt börja sälja tobak till 

konsumenter. Informationen är framtagen av Statens folkhälsoinstitut tillsammans 

med personer från länsstyrelser, kommuner, Konsumentverket, Tullverket och Skatte- 

verket. Broschyren är dock endast översiktlig. Mer detaljerad information finns i 

tobakslagen (1993:581) och i Handbok Tobakslagen som du hittar på Statens folkhälso-

instituts webbplats, www.fhi.se. Du kan även vända dig till din kommun för att få stöd 

och mer information.

inledning

Rökning är idag den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och förtida död i 

västvärlden. Tobak skapar beroende, och hälsoriskerna blir större ju tidigare i livet man 

börjar använda tobak. Om man däremot inte börjar använda tobak under uppväxten, 

är risken mycket liten att man börjar i vuxen ålder. Åtgärder som hindrar eller försenar 

en tidig tobaksdebut ger därför en bättre folkhälsa.

För att begränsa tobakens skadeverkningar innehåller tobakslagen en rad bestäm-

melser om handeln med tobaksvaror. Bland annat får tobak inte säljas till någon som 

är under 18 år, och tobaksvaror måste ha varningstexter som beskriver tobakens ska-

deverkningar.
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Vad	är	en	tobaksvara?

En tobaksvara innehåller tobak till någon del och är avsedd att rökas, tuggas, snusas 

eller sugas på (se EU-direktiv 2001/37/EG). Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigar-

rer, cigarromslag, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak 

och tobak till vattenpipa.

tobaksvaror	ska	märkas

Alla tobaksvaror som säljs i Sverige ska 

vara märkta med varningstexter på svenska, 

och texten ska ha en viss storlek och form. 

Cigarettpaket ska dessutom ha en innehålls-

deklaration. 

Kraven på märkning av tobaksvaror reg-

leras i EU-direktiv 2001/37/EG, tobakslagen 

(1993:581) och Statens folkhälsoinstituts före-

skrifter, FHIFS 2001:2 och FHIFS 2002:4. 

Läs mer på sidan 15, ”Mer om märkning av tobaksvaror”.

Om du upptäcker felaktigt märkta tobaksvaror bör du kontakta tillverkaren eller 

importören snarast, så att problemet kan åtgärdas.

Skatt	på	tobaksvaror

Tobaksvaror ska beskattas enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt. Läs mer på sidan 

16, ”Vad gäller för tobaksskatt”. 
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VilKA	regler	gÄller	nÄr		
mAn	SÄlJer	tOBAKSVArOr?

Anmälan	om	tobaksförsäljning	till	kommunen

Enligt tobakslagen får du inte börja sälja tobaksvaror förrän du har anmält det till den 

kommun där försäljningen ska ske. Anmälningsplikten finns för att kommunen ska 

kunna informera om bestämmelserna kring tobaksförsäljning. Kommunen ska också 

kunna kontrollera att lagen följs, genom att göra tillsynsbesök på försäljningsstället.

Din anmälan om tobaksförsäljning ska innehålla de uppgifter som kommunen 

behöver för sin tillsyn, bland annat faktauppgifter om försäljningsstället och dig som 

näringsidkare. Med näringsidkare menas här en ägare, eller motsvarande, av en verk-

samhet som säljer tobaksvaror till konsumenter. Om försäljningsstället byter ägare så 

måste den nya ägaren skicka en ny anmälan till kommunen.

Du kan få en anmälningsblankett hos din kommun eller ladda ner blanketten från 

Statens folkhälsoinstituts webbplats, www.fhi.se. Med anmälan ska du även skicka 

en kopia av ditt egenkontrollprogram som beskriver vilket arbetssätt och vilka rutiner 

du har för att till exempel upprätthålla åldersgränsen när du säljer tobak (se avsnittet 

”Egenkontrollprogram”).

Kommunen registrerar din anmälan och bör därefter skicka ett mottagningsbevis 

eller liknande tillbaka till dig. 
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egenkontrollprogram	

Du som säljer tobaksvaror är skyldig att utöva särskild kontroll över försäljningen. Detta 

kallas för egenkontroll. Egenkontrollen innebär att du som näringsidkare tar fram ett 

program där det framgår vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa 

tobakslagens försäljningsregler.

Alla butiker och andra försäljningsställen som säljer tobaksvaror ska ha ett skriftligt 

egenkontrollprogram. Du som är näringsidkare ska skicka en kopia av egenkontrollpro-

grammet till kommunen tillsammans med din anmälan om tobaksförsäljning. Du bör 

förvara originalet av egenkontrollprogrammet på ditt försäljningsställe.

Egenkontrollprogrammet är tänkt att vara ett stöd för personalen. Det ska också 

hjälpa dig som är näringsidkare att säkerställa att försäljningsreglerna följs. I egenkon-

trollprogrammet bör du beskriva åtgärder för att förhindra problem i samband med 

försäljningen. Du bör diskutera och förankra rutinerna hos personalen. Det är viktigt att 

programmet hålls aktuellt och uppmärksammas i det dagliga arbetet. 

Fråga din kommun om du behöver hjälp med egenkontrollprogrammet. Du kan 

se exempel på egenkontrollprogram på Statens folkhälsoinstituts webbplats, 

www.fhi.se. 
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information	och	stöd	till	anställda	

Du som är näringsidkare ska ge personalen 

den information och det stöd de behöver för att 

kunna följa reglerna för försäljning av tobaksva-

ror. Du bör även informera personalen om hur 

de ska hantera konflikter som kan tänkas upp-

stå, exempelvis om en kund inte visar legitima-

tion trots en uppmaning. Det är särskilt viktigt 

att personal under 18 år får detta stöd.

Du kan till exempel låta tobaksförsäljningen 

ske i en särskild kassa med äldre personal. Du 

kan också ge anställda under 18 år möjlighet till 

stöd från vuxen personal under hela arbetstiden.

Det är lämpligt att gå igenom egenkontroll-

programmet och bestämmelserna för tobaks-

försäljning med personalen regelbundet, minst 

en gång per år. Du som är näringsidkare bör 

också dokumentera när de anställda har fått 

information om försäljningsställets rutiner och 

tobakslagens försäljningsregler.

Slutligen är det mycket viktigt att informera 

alla anställda om deras personliga straffansvar 

(se avsnittet ”Vad händer om man bryter mot 

tobakslagen?”).
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åldersgräns	och	ålderskontroll

Du får inte sälja eller lämna ut tobaksvaror till någon som 

inte har fyllt 18 år. Du är alltså skyldig att förvissa dig om att 

köparen har fyllt 18 år. Därför ska du begära legitimation om 

du är tveksam om köparens ålder. Statens folkhälsoinstitut 

rekommenderar att du alltid begär legitimation om köparen 

ser ut att vara yngre än 25 år. Om köparen då inte kan visa 

en giltig legitimation så får du inte sälja tobak till henne eller honom.

Förbudet mot att sälja tobaksvaror till personer under 18 år gäller alla former av 

försäljning. Det betyder att man måste kunna kontrollera köparens ålder vid all tobaks-

försäljning – även när man säljer via till exempel tobaksautomater eller Internet. Du 

som är näringsidkare ansvarar för att organisera försäljningen på ett sådant sätt att 

minderåriga inte kan köpa varorna.

information	om	åldersgränsen

På varje försäljningsställe ska det finnas minst en tydlig och klart synbar skylt eller dekal 

med information om åldersgränsen 18 år. Det är lämpligt att ha dekalen vid kassan. Du 

kan beställa dekaler med information om åldersgränsen på Statens folkhälsoinstituts 

webbplats, www.fhi.se/publikationer.
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Förbud	att	sälja	vid	misstanke	om	langning

Du får inte sälja eller lämna ut en tobaksvara om du misstänker att tobaksvaran kom-

mer att lämnas över till en minderårig, det vill säga langas till någon som inte har 

fyllt 18 år. Denna risk måste du bedöma i varje enskilt fall. Försäljningsförbudet gäller 

när det står klart eller borde stå klart för expediten att det är fråga om langning av en 

tobaksvara. 
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Förbud	mot	styckeförsäljning	av	cigaretter

Det är förbjudet att sälja lösa cigaretter (styckevis) eller cigarettpaket med färre än 19 

stycken cigaretter. Detta förbud gäller inga andra tobaksvaror än cigaretter. Det är till 

exempel tillåtet att sälja cigarrer styckevis ur cigarrlåda.

marknadsföring

Det är förbjudet att marknadsföra tobaksvaror på reklamskyltar utanför försäljningsstäl-

let och i skyltfönster. Inne på försäljningsstället får reklamen och marknadsföringen av 

tobaksvaror inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana människor att använda 

tobak. Vad som ska anses som påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av 

tobak får bedömas i varje enskilt fall. Marknadsföringen bör dock placeras på den plats 

på säljstället där tobaksvarorna säljs, annars kan meddelandet anses som uppsökande. 

Uttryck såsom ”Billigt – köp nu!” bör undvikas eftersom de kan anses som en uppma-

ning till att använda tobak. 

För mer information, vänligen kontakta Konsumentverket på telefon 0771-42 33 00 

eller besök deras webbplats www.konsumentverket.se.
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VilKA	KOntrOllerAr	Att	tOBAKSlAgen	
tillÄmpAS	SOm	den	SKA?

tillsyn	

Från och med den 1 augusti 2010 är även polisen tillsynsmyndighet över bestämmel-

serna om handel med tobaksvaror. Det betyder att både kommunen och polisen utövar 

tillsyn och kontrollerar att försäljningen inte bryter mot tobakslagens bestämmelser.

Polisens huvudsakliga uppgift är att ingripa vid brott. Kommunens uppgift är i första 

hand förebyggande. Det handlar om att informera och ge stöd, men även om att kon-

trollera och använda administrativa åtgärder för att se till att reglerna om tobaksförsälj-

ning följs.

För att finansiera tillsynsverksamheten har kommunen rätt att ta ut en tillsynsavgift. 

Kommunen bestämmer själv hur stor denna avgift ska vara.

När kommunens och polisens tjänstemän gör tillsynsbesök på försäljningsställen 

har de rätt att få tillträde till lokaler och andra utrymmen. De har även rätt att få de 

upplysningar, handlingar och liknande som behövs i tillsynsarbetet. Vidare kan kom-

munen eller polisen besluta att omhänderta en tobaksvara om du säljer den i strid med 

tobakslagen eller de anslutande föreskrifterna – eller om det är uppenbart att du tänker 

sälja varan i strid med lagen. Du som är näringsidkare kan få tillbaka varan om du gör 

vad som behövs för att sälja tobaksvaran enligt lagens bestämmelser.
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Det finns också andra tillsynsmyndigheter 

som kontrollerar att tobakslagens försälj-

ningsregler följs: länsstyrelsen, Statens folk-

hälsoinstitut och Konsumentverket. Läns- 

styrelsen är regional tillsynsmyndighet 

och Statens folkhälsoinstitut är central 

tillsynsmyndighet över tobakslagens för-

säljningsregler. Konsumentverket är den 

centrala tillsynsmyndigheten över reg-

lerna om marknadsföring av tobaksvaror. 

Kommunerna har dock den omedelbara 

tillsynen över marknadsföring som sker på 

eller i omedelbar anslutning till säljstället. 
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VAd	hÄnder	Om	mAn	Bryter		
mOt	tOBAKSlAgen	i	SAmBAnd		
med	FörSÄlJning?

Det finns två typer av sanktionsmöjligheter i tobakslagen. Dels kan polis och åklagare 

använda straffrättsliga sanktioner när ett brott har begåtts. Brottet gäller då olovlig 

tobaksförsäljning som kan ge böter eller fängelse. Dels kan olika tillsynsmyndigheter 

använda administrativa sanktioner för att åstadkomma en förändring i framtiden. Det 

kan till exempel handla om att näringsidkaren måste flytta en tobaksautomat som är 

felaktigt placerad.

Straffrättsliga	sanktioner

Det finns ett personligt straffansvar i tobakslagen som innebär att du personligen kan 

riskera böter eller fängelse i högst sex månader.

du som är expedit i kassan kan straffas om du

• medvetet eller av oaktsamhet säljer en tobaksvara till någon som inte har fyllt 18 år

• medvetet eller av oaktsamhet säljer en tobaksvara när det finns särskild anledning 

att anta att tobaksvaran kommer att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år 

(langning).
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du som är näringsidkare kan straffas om du

• medvetet eller av oaktsamhet säljer tobak utan att först ha anmält det till kommunen 

• fortsätter att sälja tobak trots att kommunen har gett dig ett försäljningsförbud 

• medvetet tillhandahåller tobaksvaror som är felaktigt märkta, till exempel saknar var-

ningstexter eller har en varningstext på ett annat språk än svenska.

Det finns även straffrättsliga sanktioner i andra lagstiftningar som gäller tobaksvaror. 

Sanktionerna gäller bland annat skattebrott, försäljning av cigaretter på annat sätt än 

i originalförpackning försedd med uppgift om högsta detaljhandelspris och olovlig 

befattning med smuggelgods. 

För mer information om skatt kontakta Skatteverket på telefon 0771-567 567.  

För mer information om införsel kontakta Tullverket på telefon 0771-520 520.

Administrativa	sanktioner	

Om du som är näringsidkare överträder bestämmelserna i tobakslagen kan kommu-

nen besluta om administrativa sanktioner, det vill säga förbud och förelägganden. 

Kommunen kan även besluta om ett förbud eller föreläggande med vite. Ett vitesbe-

lopp kan uppgå till flera tusen kronor. Om du bryter mot förbudet eller föreläggandet 

kan vitet dömas ut av en allmän förvaltningsdomstol. 
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Kommunen får besluta om förbud och förelägganden på de områden som kommunen 

har tillsyn över:

• handel med tobaksvaror

• marknadsföring på försäljningsstället

• märkning av tobaksvaror

Kommunen kan också förbjuda dig som är näringsidkare att fortsätta sälja tobaks-

varor om du överträder bestämmelserna i tobakslagen allvarligt eller flera gånger. 

Försäljningsförbudet gäller då i högst sex månader. Om ett försäljningsförbud är alltför 

ingripande kan kommunen i stället välja att först ge dig en varning, för att markera att 

kommunen uppfattar överträdelsen som allvarlig. 

Du kan överklaga administrativa beslut om sanktioner till en allmän förvaltnings-

domstol.

Centrala	administrativa	sanktionsmöjligheter

Om marknadsföringen är ett led i ett tobaksbolags nationella marknadsföring så kan 

Konsumentverket förbudsförelägga med vite på central nivå. Konsumentverket kan 

även väcka talan mot bolaget i domstol. Detsamma gäller kravet på att importörer 

och tillverkare märker tobaksvaror korrekt där Statens folkhälsoinstitut har möjlighet 

att agera med förbud, föreläggande samt förstörande av omhändertagna tobaksvaror. 
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mer	Om	mÄrKning	AV	tOBAKSVArOr

Varningstexter	och	innehållsdeklaration

I Sverige och inom EU ställs särskilda krav på märkning av tobaksvaror. Om du med-

vetet tillhandahåller tobaksvaror till försäljning som är uppenbart felaktigt märkta kan 

du dömas till dagsböter eller fängelse i upp till sex månader. Här nedan kan du läsa 

om några av dessa krav på märkning av tobaksvaror. För mer detaljerad information, 

se EU-direktiv 2001/37/EG, tobakslagen (1993:581) samt Statens folkhälsoinstituts före-

skrifter FHIFS 2001:2 och FHIFS 2002:4 som finns att hämta på www.fhi.se. 

Varningstexterna ska vara på svenska och ha en viss storlek och form. Alla tobaksva-

ror som är avsedda att rökas ska ha en varningstext på två sidor av varje förpackning. 

Varningstexterna på tobaksvaror som är avsedda att rökas är mer varierande och fler 

till antalet än den varningstext som krävs för exempelvis snus, tuggtobak och andra 

tobaksvaror som inte röks.

Cigarettpaket är de förpackningar som är mest reglerade. Förutom tryckta varnings-

texter ska de ha en innehållsdeklaration som uppger halterna av tjära, nikotin och kol-

monoxid i cigarettröken. 

Vilseledande	produktbeskrivningar

Tobaksvaror får inte ha förpackningar där texter, namn, varumärken och figurativa eller 

andra märken ger intrycket av att en viss tobaksvara är mindre skadlig än andra. Det 

får till exempel inte finnas uttryck som ”låg tjärhalt”, ”light”, ”ultra light”, ”svag”, ”lätt” 

och ”mild” på förpackningarna. 
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VAd	gÄller	För	tOBAKSSKAtt?	

Enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska tobaksskatt betalas för cigaretter, cigarrer, 

cigariller, röktobak, snus och tuggtobak. Som cigaretter respektive röktobak beskattas 

även rökprodukter som inte innehåller tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna 

för cigaretter respektive röktobak. Liknande bestämmelser finns även för cigarrer och 

cigariller. Tobaksskatt ska således även betalas för vissa produkter som inte innehåller 

tobak, till exempel örtcigaretter och rökmassa till vattenpipa. Aktuella skattesatser finns 

på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.

Tobaksskatt ska i normalfallet betalas då tobaksvaror tillverkas i, förs in till, tas emot 

i eller importeras till Sverige. Tobaksskatten ska betalas till Skatteverket eller Tullverket. 

För mer information om vem som ska betala tobaksskatten och vid vilken tid-

punkt, vänligen kontakta Skatteverket på telefon 0771-567 567.

Skyldighet att betala tobaksskatt kan också komma ifråga för den som innehar tobaks-

varor. Det ska då vara fråga om tobaksvaror som skulle ha beskattats i Sverige vid en 

tidigare tidpunkt, men där beskattning ändå inte har skett och det inte heller går att 

utreda vem som i Sverige tillverkat varorna, vem som fört in eller tagit emot varorna 

från ett annat EU-land till Sverige eller vem som importerat varorna. Detta innebär 

exempelvis att en näringsidkare som säljer obeskattade tobaksvaror till konsumenter i 

Sverige kan bli skyldig att betala tobaksskatt om det inte går att utreda vem som fört in, 
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tagit emot eller importerat varorna. Det är därför 

viktigt att du som näringsidkare har rutiner för 

att kontrollera att de tobaksvaror som du säljer 

är beskattade i Sverige.

Cigaretter får endast säljas i originalförpack-

ningar som märkts med uppgift om detaljhan-

delspriset, det vill säga det högsta pris som det 

är tillåtet att sälja cigarettförpackningen för i 

detaljhandeln. Detaljhandelspriset ska innehålla 

tobaksskatt, moms, och annan statlig skatt eller 

avgift. Priset fastställs normalt av tillverkaren 

eller importören. Den som säljer cigaretter på 

annat sätt än i originalförpackning märkt med 

detaljhandelspriset kan dömas till böter eller 

fängelse i sex månader.
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VArFör	FinnS	det	SÄrSKildA		
BeStÄmmelSer	Om	tOBAK?

tobak	påverkar	hälsan

Sverige har en restriktiv tobakspolitik och en tobakslag för att skydda människor från att 

hamna i ett beroende och drabbas av de skadeverkningar som tobak, det vill säga både 

rökning och snusning, bidrar till. 

Andelen rökare i Sverige har halverats de senaste tjugo åren. Men det finns fort-

farande 1,6 miljoner tobaksanvändare i åldern 16–84 år, och en tredjedel av eleverna 

i årskurs 9 uppger att de röker eller snusar. Majoriteten av ungdomarna som röker 

började vid 13 års ålder eller tidigare, och de flesta vuxna som använder tobak började 

innan de fyllt 18 år. 

rökning:

• Cigarettrök innehåller cirka 4 000 kemiska ämnen varav 90 är cancerframkallande.

• Flera av ämnena är så farliga och skadliga att de är förbjudna inom tillverknings-

industrin. 

• Rökning står för den största sjukdomsbördan i Sverige.

• Ett 40-tal sjukdomar har direkt samband med rökning, och många av dessa sjukdo-

mar är dödliga.

• De vanligaste sjukdomarna som orsakas av rökning är hjärt- och kärlsjukdomar, 

lungcancer och KOL.

• Varannan rökare dör i förtid och förlorar i genomsnitt tio år av sin förväntade livslängd.
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• Många rökare drabbas av ett mångårigt lidande – en rökare har 5–7 fler år av upplevd 

ohälsa än en person som inte rökt.

• 6 400 personer dör varje år i Sverige till följd av sin egen rökning.

• 200 personer dör varje år till följd av passiv rökning, det vill säga andra personers rök.

• Vattenpipsrökning bidrar till samma sjukdomar som cigarettrökning.

• 9 av 10 vuxna som röker började före 18 års ålder.

Rökning påverkar inte bara hälsan negativt, utan även ekonomin. I Sverige kostar rök-

ningen årligen cirka 30 miljarder. Här ingår kostnader för sjukvård, produktionsförlus-

ter och sjukfrånvaro. Cigaretterna påverkar även miljön, då de innehåller många giftiga 

ämnen. Allt från tillverkningen på tobaksodlingen till fimpar som slängs på marken 

bidrar till denna miljöpåverkan. 

snusning:

• Snus innehåller cirka 3 000 kemiska ämnen varav minst 28 är cancerframkallande.

• Snus är starkt beroendeframkallande, och en genomsnittssnusare får i sig nikotin 

som motsvarar 20–30 cigaretter per dag.

• Snus ökar risken för cancer i bukspottkörteln, dödlig hjärtinfarkt och dödlig stroke 

samt förhöjt blodtryck.

• Snus bidrar till förändringar i munslemhinnorna.

• Det finns indikationer på att snus orsakar cancer i matstrupen och magsäcken, 

metabolt syndrom, diabetes typ 2, havandeskapsförgiftning hos gravida, förtida för-

lossning och reducerad födelsevikt hos barnet.

• Det finns ett samband mellan att bli tobaksberoende i unga år och alkoholberoende 

senare i livet.
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Nitrosaminer
cancerframkallande

Arsenik
dödligt gift

Krom
kan ge hudallergi

Bly
skadar nervsystemet och 
spermiebildande celler

Kvicksilver
miljögift som skadar 
nervsystemet

Nikotin
beroendeframkallande 
och kärlsammandragande, 
insektsgift

SNUS
INNEHÅLLER

Kolmonoxid
bilavgaser

Arsenik
dödligt gift

Glykol
kylarvätska

Nikotin
insektsgift

Toluen
lösningsmedel

Hexamin
tändvätska

Metan
sumpgas

Fenol
desinfektionsmedel

Vinylklorid
plasttillverkning

Ammoniak
gödningsrengöringsmedel

Butan
cigarettändarbränsle

Kadmium
tungmetall

Metanol
raketbränsle

Formaldehyd
skadar nervsystemet och
spermiebildande celler

Vätecyanid
dödligt gift

Aceton
nagellacksborttagning

och över 4 000 andra ämnen ... 
... t.ex. socker (dämpar nikotinsmaken),
kakao (vidgar luftrören), mentol 
(bedövar strupen).

CIGARETTER
INNEHÅLLER
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hur	minskar	vi	tobaksbruket?

Sveriges övergripande tobakspolitiska mål är att minska tobaksbruket. Det har riks-

dagen bestämt. Det som mest påverkar hur många som röker och snusar är enligt 

forskningen

• priset och skatten på tobaksvarorna

• om man utsätts för marknadsföring av tobaksprodukter

• hur lätt det är att få tag på tobak

• begränsningar kring var man får röka och snusa.

Besök Statens folkhälsoinstituts webbplats, www.fhi.se, eller www.tobaksfakta.se om 

du vill ha mer information om tobak. 

Mer information om tobakens skadeverkningar och ekonomiska konsekvenser 

hittar du i rapporten Tobak och avvänjning – en faktaskrift om tobakens skadeverk-

ningar och behovet av tobaksavvänjning på www.fhi.se. 
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en	SnABBguide	

• En tobaksvara är en produkt som innehåller tobak och som är avsedd att rökas, 

snusas, sugas på eller tuggas. Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer, cigar-

romslag, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak och 

tobak till vattenpipa.

• Du får inte sälja eller lämna ut en tobaksvara till någon som inte fyllt 18 år.

• Du får inte sälja en tobaksvara om du misstänker att kunden kommer att lämna 

tobaksvaran till någon som är under 18 år (langning).

• Du ska alltid begära legitimation om du är tveksam om kundens ålder. 

• Du ska sätta upp skyltar/dekaler för att informera om åldersgränsen.

• Du ska anmäla all typ av tobaksförsäljning oavsett var försäljningen sker, det vill 

säga till exempel även försäljning via torghandel, rökrum, tobaksautomat eller 

Internet ska anmälas. Anmälan skickar du till den kommun där försäljningen ska ske.

• Du ska skicka in en kopia av ditt egenkontrollprogram till kommunen.

• Du får inte sälja lösa cigaretter.

• Tobaksskatt ska betalas för tobaksvaror.

• Du får inte ha tobaksvaror till försäljning som är omärkta eller felaktigt märkta.

• Varningstexterna på tobaksvaror ska vara på svenska. 

• Du får inte marknadsföra tobaksvaror på reklamskyltar utanför försäljningsstället 

eller i skyltfönster.
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• Du får inte ha någon marknadsföring inne på försäljningsstället som är påträng-
ande, uppsökande eller uppmanar någon att använda tobak.

• Du ska informera din personal om reglerna för tobaksförsäljning.

Mer information om reglerna i tobakslagen (1993: 581) finns på Statens folkhälsoinsti-

tuts webbplats, www.fhi.se, under rubriken Tillsyn. Andra myndigheter är bland annat 

länsstyrelsen, kommunen, Konsumentverket, Skatteverket och Tullverket och polisen.
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Att	tänka	på	vid	egenkontrollen

• Utbildning och information: När och hur informeras personalen?

• Information till kunderna: Var placeras dekalerna som informerar om åldersgränsen? 

• Kassarutiner: Vilka rutiner finns för att hindra försäljning till minderåriga?  

Hur motverkas langning? Får personal som är under 18 år särskilt stöd?

• Åtgärder: Vilka interna åtgärder finns om försäljningsbestämmelserna inte följs?

• Märkning av tobaksvaror: Vilka rutiner finns för att kontrollera att tobaksvarorna är 

korrekt märkta?

• Dokumentation: Hur dokumenteras egenkontrollen, det vill säga utbildningstillfällen 

med mera?
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några	praktiska	råd	vid	försäljningen

• Tänk på att alltid begära legitimation om du är osäker på kundens ålder. När någon 

ser ut att vara under 25 år och vill köpa tobak – be om legitimation. Kom ihåg att den 

som är över 18 år normalt inte har något emot att visa legitimation. Om kunden inte 

ser tillräckligt gammal ut och inte kan visa legitimation, förklara att du inte har rätt 

att sälja tobak till henne eller honom.

• Var uppmärksam på de nya mopedkörkorten. De ser ut som vanliga körkort för bil, 

men personen kan vara under 18 år. 

• Du har laglig rätt att vägra sälja tobak om du misstänker att det bryter mot reglerna i 

tobakslagen. Tala om för kunden att du riskerar böter eller fängelse om du bryter mot 

lagen.

• Kom ihåg att personal under 18 år kan ha svårt att vägra sälja tobak till jämnåriga. 

Därför kan det vara bra att alltid ha vuxen personal tillgänglig som stöd.

 Om du misstänker att någon med rätt ålder tänker lämna tobaksvaran till någon 

som inte har fyllt 18 år, förklara då att du måste fråga om detta. Om du fortfarande 

misstänker att allt inte står rätt till när du har fått svar – vägra att sälja varan. 

• Var uppmärksam på om ungdomar samlas utanför försäljningsstället. Då finns det 

risk för att en person med rätt ålder handlar tobak och lämnar över till personer 

under 18 år. Om du misstänker att detta ska hända får du inte sälja tobak till den 

personen. 
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• Om kunder som du inte låter köpa tobak ändå står på sig eller blir aggressiva – ta det 

lugnt själv. Var tydlig med ditt budskap. Förklara att det inte lönar sig att diskutera. 

Be en chef eller kollega att hjälpa till om det är möjligt.

• Om en kund gör något olagligt – ingrip inte, men observera vad som händer och gör 

anteckningar när det hela är över. Du kan behövas som vittne. Ring polisen om det 

behövs. Berätta vad som har hänt för din chef. 

Vänd dig till din kommun om du vill ha ytterligare råd och vägledning!

LEGITIMATIONSKONTROLL. De nya mopedkörkorten ser ut 

som vanliga körkort, men innehavaren kan vara under 18 år.
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Att sälja tobak

Statens folkhälsoinstitut
Distributionstjänst
120 88 Stockholm

fhi@strd.se 
www.fhi.se

iSBN 978-91-7257-724-4

Den här broschyren vänder sig till dig som säljer eller har tänkt börja 
sälja tobaksvaror till konsumenter. 

Här kan du läsa om tobakslagen, vilka regler som gäller vid försäljning 
av tobaksvaror, vad som räknas som tobaksvaror, om krav på märkning 
och vem som är ansvarig för att se till att lagen följs. i slutet får du 
praktiska råd och tips om vad du ska tänka på inför egenkontrollen. 

Statens folkhälsoinstitut utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa.
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