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Illustrationerna visar hur hälsovarningar 
kan placeras på en cylinderformad  
styckförpackning till en rökfri tobaks-
vara. Illustrationerna ska ses som 
 exempel och är inte rättsligt bindande.

FÖRSLAG TILL UTFORMNING AV HÄLSOVARNINGAR

Snus och andra rökfria tobaksvaror  
– cylinderformad styckförpackning

 

 

De två största ytorna där hälsovarningen ska placeras varierar 
med storleken på förpackningen. Det kan vara på förpackningens 
botten, lock eller banderoll.

 HÄLSOVARNINGENS PLACERING PÅ 
FÖRPACKNINGENS LOCK ELLER BOTTEN
Till höger visas två exempel på utformning  
av hälsovarning. 

 HÄLSOVARNINGENS PLACERING PÅ FÖRPACKNINGENS BANDEROLL
Nedan visas två exempel på utformning av hälsovarning. 
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 EXEMPLET NEDAN VISAR ATT:
�� Hälsovarningen för rökfria tobaksvaror ska vara: 
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�� Hälsovarningen ska täcka 30 procent av förpackningens  

två största ytor.
�� Hälsovarningen ska vara parallell med huvudtexten.
�� Hälsovarningen ska vara tryckt på förpackningen,  

eller fastsatt med hjälp av klistermärke, så att hälsovarningen  
inte kan avlägsnas eller utplånas och vara fullt synlig.

�� Hälsovarningen får inte brytas när en styckförpackning öppnas.Detaljerade regler om hälsovarningens 
placering och utformning återfinns 
i 1 kap. 6–10 §§ samt 4 kap. 1–5 §§ 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
om utformning av hälsovarningar och 
hälsovarningars placering på förpack-
ning av tobaksvaror.
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  EXEMPLET NEDAN VISAR EN KORREKT UTFORMAD HÄLSOVARNING SAMT TVÅ FELAKTIGT UTFORMADE HÄLSOVARNINGAR.

KORREKT UTFORMNING

En korrekt utformad hälsovarning  
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 1 mm. Ramen ska vara
placerad innanför den yta som är
reserverad för hälsovarning.

 
 

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 bred. 
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