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Program för marknadskontroll  
Enligt 3 § första stycket förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor 
och annan närliggande tillsyn ska de statliga myndigheter, som utför marknads-
kontroll, däribland Folkhälsomyndigheten, årligen utarbeta och genomföra 
program för marknadskontroll och följa upp tidigare års program. Vårt program för 
marknadskontroll har tagits fram i enighet med Marknadskontrollrådets mall för 
rapportering av program och uppföljning av marknadskontroll. 

Specifika mål för marknadskontroll 
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre 
folkhälsa. Det gör vi genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att 
främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. En viktig förutsättning för 
att upprätthålla skyddet för folkhälsan är att samhället har en effektiv kontroll av 
att lagar och regler följs, vilket vi gör genom att utöva tillsyn och 
marknadskontroll.  

Det övergripande målet med den svenska tobakspolitiken är att minska 
tobaksbruket och förhindra att unga börjar använda tobak. All tobak och liknande 
produkter som står under Folkhälsomyndighetens tillsyn har beroendeframkallande 
egenskaper och kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa. Tobakens och 
nikotinets skadeverkningar kan minskas genom ett brett förebyggande arbete samt 
genom tillsyn och marknadskontroll av tobak och liknande produkter på den 
svenska marknaden.  

I förordning (2021:248) med instruktion för Folkhälsomyndigheten anges att 
myndigheten ska utifrån ett folkhälsoperspektiv verka för kunskapsutveckling och 
kunskapsförmedling, samt för nationell samordning inom alkohol-, narkotika- och 
dopningsområdet samt området tobak och liknande produkter. Vi ska även följa 
upp utvecklingen och ansvara för den samordnade uppföljningen inom dessa 
områden. Vi ska också övervaka marknadsutvecklingen av elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare, samt eventuella belägg för att användningen av dem 
fungerar som inkörsport till nikotinberoende. Slutligen ska vi övervaka 
marknadsutvecklingen av traditionell tobakskonsumtion för unga människor och 
icke-rökare. 

Folkhälsomyndigheten har ett uppdrag om genomförande av EU:s 
tobaksproduktdirektiv samt ett uppdrag att genomföra den nationella strategin för 
marknadskontroll. Folkhälsomyndigheten har fått ett utökat tillsynsuppdrag som 
gäller tobaksfria nikotinprodukter. Uppdraget innefattar bland annat att utveckla en 
teknisk lösning för att hantera elektroniska anmälningar av tobaksfria 
nikotinprodukter, ta fram föreskrifter på området, utarbeta tillsynsvägledningar 
samt genomföra kommunikationsinsatser i enlighet med propositionen Hårdare 
regler för nya nikotinprodukter (prop. 2021/2022:200). 



Rättslig grund 
Den 25 juli 2022 utsågs Folkhälsomyndigheten till marknadskontrollmyndighet för 
tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (e-cigaretter) samt 
örtprodukter för rökning.  

EU-rättsakter  
• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 

2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och 
(EU) nr 305/2011 (EU:s marknadskontrollförordning). 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om 
tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade 
produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG 
(Tobaksproduktdirektivet). 

Lagar, förordningar och föreskrifter för Folkhälsomyndighetens tillsyn och 
marknadskontroll på det harmoniserade området 
• Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP). 

• Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter (FTLP). 

• Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:42) om 
karaktäristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa 
tobaksvaror. 

• Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:43) om gränsvärden och 
mätmetoder av tjära, nikotin och kolmonoxid samt krav för laboratorier vid 
verifiering av mätningar. 

• Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:44) om hälsovarning och 
rapportering av ingredienser för örtprodukter för rökning. 

• Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:45) om rapportering av 
ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar 
m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av 
nya tobaksvaror. 

• Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:46) om utformning av 
hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror. 

• Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2019:4) om säkerhetsmärkning 
på styckförpackningar med tobaksvaror. 

• Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2019:20) om 
egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare. 



• Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2018:41) om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Lagar, förordningar och föreskrifter för Folkhälsomyndighetens tillsyn på 
det icke-harmoniserade området 
• Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. 

• Förordning (2022:1263) om tobaksfria nikotinprodukter. 

Folkhälsomyndighetens tillsyns- och marknadskontrollsansvar när det gäller e-
cigaretter, tobaksvaror och örtprodukter för rökning, omfattar bland annat 
produktkrav, anmälnings- och rapporteringsskyldighet, hälsovarningar, 
produktpresentation och medföljande information och registrering, spårbarhet och 
säkerhetsmärkning, samt egenkontroll vid gränsöverskridande distansförsäljning. 

Även andra myndigheter har tillsynsansvar över tobak och liknande produkter. 
Länsstyrelser, kommuner och Polisen har till exempel tillsynsansvar över handeln 
med tobak och liknande produkter på försäljningsställen. När kommuner utövar 
tillsyn enligt 7 kap. 19 g§ LTLP, 6 kap. 2 § FTLP, har de det ansvar som en 
marknadskontrollmyndighet har enligt artiklarna 11.1–11.3, 11.5–11.7 och 11.9, 
16.1–16.5, 17–19 i EU:s marknadskontrollförordning. 

Konsumentverket utövar tillsyn över marknadsföringen av dessa varor och 
produkter. Livsmedelsverket har ett visst tillsynsansvar över snus och tuggtobak. 

Kommande förändringar i rättsakter 
Europeiska Kommissionen har, i kommissionens delegerande direktiv (EU) 
2022/2100 av den 29 juni 2022 om ändring av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/40/EU vad gäller upphävande av vissa undantag för upphettade 
tobaksvaror upphävt vissa undantag för upphettade tobaksvaror. Den nya 
regleringen innebär att LTLP och FTLP samt vissa föreskrifter behöver ändras. 
Detta innebär även ändringar av information i våra vägledningar, information som 
berör tillverkare och importörer av dessa produkter behöver göras.  

Omvärldsbevakning och marknadsanalys 
Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen av tobaksvaror och likande produkter 
såväl nationellt som internationellt. Detta ger oss en bred kännedom om 
marknadstrender och konsumentmönster via analys av data om produkterna och 
deras egenskaper. Vi arbetar även löpande med att följa upp inkomna tips och 
underrättelser avseende tobaksvaror och liknande produkter som inte uppfyller 
ställda lagkrav. Den kunskap och information som vi inhämtar genom 
omvärldsanalys kan hjälpa oss att planera och prioritera vår marknadskontroll. 



Marknadstrender 

Antal produkter som tillhandahålls på den svenska marknaden 

I EU-CEG är e-cigaretter uppdelade i 9 produkttyper. För att visualisera dessa 
produkttyper är de uppdelade i fyra kategorier: 

• Tillbehör (Enskild e-cigarettdel som kan innehålla e-vätska och Annan). 

• E-cigaretter för engångsbruk (E-cigarett – engångsprodukt). 

• E-cigaretter som är laddningsbar eller påfyllningsbar (E-cigarett – 
laddningsbar, utsläppt på marknaden med en typ av e-vätska , E-cigarett – 
laddningsbar, bara anordningen, E-cigarett – påfyllningsbar, utsläppt på 
marknaden med en typ av e-vätska och E-cigarett – påfyllningsbar, bara 
anordningen). 

• Vätskor och kit (Kit – förpackning med olika e-cigarettanordningar och/eller 
olika påfyllningsbehållare eller patroner och Påfyllningsbehållare eller patron 
som innehåller e-vätska). 

Det är 24 168 e-cigaretter som anmälts att de tillhandahålls på den svenska 
marknaden den 1 november 2022, se diagram 1. Det senaste året ser vi en större 
förändring vid anmälan av e-cigaretter. Förändringen gäller e-cigaretter för 
engångsbruk som ökat kraftigt, den 1 november 2022 uppgår denna andel till cirka 
25 procent av samtliga e-cigaretter som tillhandahålls på den svenska marknaden. 

Diagram 1. Antal e-cigaretter som anmälts att de tillhandahålls på den svenska marknaden. 
Kategorier. 2018-01-01–2022-11-01. 

 
Källa: EU-CEG, data hämtad den 7 november 2022. 

I EU-CEG är tobaksvaror uppdelade i 11 produkttyper. För att visualisera dessa 
produkttyper är de uppdelade i fem kategorier: 

• Cigaretter. 

• Cigarrer och cigariller. 



• Övriga tobaksvaror för rökning (piptobak, rulltobak och tobak för vattenpipa). 

• Tobak för användning i munnen. 

• Övriga rökfria tobaksvaror (annan tobaksvara, tobak för användning i näsan, 
tuggtobak och ny tobaksvara). 

Det är 2 149 tobaksvaror som rapporterats att de tillhandahölls på den svenska 
marknaden den 1 november 2022, se diagram 2. Under perioden 2018-01-01–2022-
11-01 är det främst tobaksvaror för munnen som har ökat i såväl antal som andel 
till cirka 25 procent av samtliga tobaksvaror. Cigarrer och cigariller har däremot 
minskat i andel till att utgöra cirka 50 procent av samtliga tobaksvaror. Det faktiska 
antalet cigaretter som tillhandhålls via spårbarhetssystemet är 135. Det är ungefär 
hälften så många som rapporterats in i EU-CEG. Rulltobak ligger kvar på samma 
nivå (22), se tabell 1. 

Diagram 2. Antal tobaksvaror som rapporterats att de tillhandahålls på den svenska 
marknaden. Kategorier. 2018-01-01–2022-11-01. 

 
Källa: EU-CEG, data hämtad den 7 november 2022. 

Tabell 1. Antal cigaretter och rulltobak som tillhandahålls på den svenska marknaden. 2019–
2022. 

Produkttyper 2019 2020 2021 2022 

Cigaretter antal varumärken 144 177 209 139 

Rulltobak antal varumärken 21 21 18 22 

Uppgifter för år 2019 är från och med 2019-05-20. 
Uppgifter för år 2022 är till och med 2022-10-31. 
Källa: Sekundära databasen enligt artikel 27 Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 
december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror, data hämtad 
den 18 november 2022. 

Folkhälsomyndigheten har delat in örtprodukter för rökning i följande kategorier: 

• Örtcigaretter. 

• Örtblandning för rökning. 



• Örtstickor för uppvärmning, så kallade ”heat-not-burn-produkter”. 

• Nikotinkräm, en produkt som används i vattenpipa. Observera att 
Folkhälsomyndigheten anser att denna produkt inte är en örtprodukt för 
rökning. 

• Örtblunts och örtwraps. Örtblunts är färdigrullade blad av vanligtvis hampa. 
Örtwraps är tunna platta ark av vanligtvis hampa som kan rullas till blunts. 
Båda dessa produkter är ihåliga och användaren kan själv fylla dessa med 
valfritt innehåll. 

Det var 125 örtprodukter för rökning som rapporterats att de tillhandahålls på den 
svenska marknaden den 1 november 2022, se diagram 3. Under det senaste året är 
det främst nya sorter av örtstickor för uppvärmning som ökat i antal och uppgår till 
en tredjedel av samtliga rapporterade örtprodukter för rökning. 

Diagram 3. Antal örtprodukter för rökning som rapporterats att de tillhandahålls på den 
svenska marknaden. Kategorier. 2018-01-01–2022-11-01. 

 
Källa: EU-CEG, data hämtad den 7 november 2022. 

Försäljningsvolymer i Sverige 

Tillverkare och importörer av e-cigaretter ska årligen rapportera in uppgifter om 
försäljningsvolymer till Folkhälsomyndigheten. Det är inte reglerat hur detta ska 
ske. Vi har sammanställt de försäljningsvolymer som rapporterats in via EU-CEG 
perioden 2018–2021, se tabell 2 och 3. 

Tabell 2. Rapporterade försäljningsvolymer (tusental) enligt 2 kap. 9 § LTLP. 2018–2021. 

Kategorier 2018 2019 2020 2021 

E-cigaretter för engångsbruk 194 757 912 200 168 959 

E-cigaretter laddningsbar eller påfyllningsbar 30 074 93 367 108 9 786 

Vätskor och kit 70 511 151 571 8 214 580 258 434 

Tillbehör 29 429 28 477 368 20 017 824 



Källa: EU-CEG, data hämtad den 31 oktober 2022. 

Tabell 3. Andel produkter (procent) där försäljningsvolym rapporterats enligt 2 kap. 9 § 
LTLP. 2018–2021. 

Kategorier 2018 2019 2020 2021 

E-cigaretter för engångsbruk 53 68 42 93 

E-cigaretter laddningsbar eller påfyllningsbar 27 24 10 4 

Vätskor och kit 36 36 30 20 

Tillbehör 57 32 43 21 

Källa: EU-CEG, data hämtad den 31 oktober 2022. 

Enligt 3 § lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ska skatt betalas enligt 
fasta skattesatser per liter vätska som innehåller nikotin, se tabell 4. Utifrån dessa 
skattesatser och storleken på påfyllningsbehållare (10 ml) och e-cigaretternas 
tankar och patroner (2 ml) är det hypotetiskt möjligt att beräkna den volym vätska 
som inbringar de årliga skatteintäkterna, se tabell 5. För att beräkna volymerna av 
e-vätska har vi utgått från att skatteintäkterna för andra nikotinhaltiga produkter 
utgör 50 procent av intäkterna. När det gäller intäkterna från högkoncentrerade e-
vätskor 2021–2022 utgör de 12,5 procent av intäkterna. Det innebär att intäkterna 
från övriga e-vätskor är 50 procent 2019–2020 och 37,5 procent 2021–2022. 

Fördelningen mellan e-cigaretter och påfyllningsbehållare är antalet produkter som 
är tillgängliga på marknaden. I tabell 6 presenteras det hypotetiska antalet e-
cigaretter som ålagts nikotinskatt 2019–2021. Under 2021 var det totala antalet 
nästan 7 miljoner produkter. Detta är som sagt en hypotetisk beräkning och antalet 
produkter kan vara såväl lägre som högre. 

Tabell 4. Skattesats för vissa nikotinhaltiga produkter. Skattepliktig produkt. 2019–2022. 

Skattepliktiga produkter Enhet 2019 2020 2021 2022 

Andra nikotinhaltiga produkter Kr/kilogram 200 200 200 200 

Högkoncentrerade e-vätskor Kr/liter   4 000 4 000 

Övriga e-vätskor Kr/liter 2 000 2 000 2 000 2 000 

Källa: Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. 

Tabell 5. Intäkter från tobaks- och nikotinskatt. 2019–2022. 

Intäkter, miljarder kronor 2019 2020 2021 2022 

Summa intäkter från tobaks- och nikotinskatt 11,89 11,91 12,16 12,18 

Intäkter från vissa nikotinhaltiga produkter 0,08 0,11 0,15 0,18 

Andel från vissa nikotinhaltiga produkter 0,7% 0,9% 1,2% 1,5% 

I vissa nikotinhaltiga produkter ingår: Andra nikotinhaltiga produkter, Högkoncentrerade e-vätskor och Övriga e-
vätskor. 
Källa: En rapport från skatteekonomiska enheten i Finansdepartementet, Beräkningskonventioner 2022. Tabell 8.5 
Intäkter från tobaksskatt och förbrukade kvantiteter (s. 167). 

Tabell 6. Hypotetisk beräkning av antal e-cigaretter och påfyllningsbehållare som betalat 
nikotinskatt utifrån skatteintäkter. 2019–2022. 



Antal i tusental 2019 2020 2021 2022 

Totalt antal e-cigaretter och påfyllningsbehållare 2 744 4 190 5 393 6 685 

Källa: Folkhälsomyndighetens egna beräkningar utifrån intäkter från tobaks- och nikotinskatt. 2019–2022. 

Tillverkare och importörer av tobaksvaror ska årligen rapportera in uppgifter om 
försäljningsvolymer till Folkhälsomyndigheten. Vi har sammanställt de uppgifter 
som rapporterats in i tabell 7. Rapporterade försäljningsvolymer har minskat 
mellan åren 2020 och 2021, något som gäller de flesta tobaksvaror. Uppgifter från 
spårbarhetssystemet av tobaksvaror gör gällande att antalet förpackningar cigaretter 
och rulltobak som tillhandahållits på den svenska marknaden verkar minska för 
cigaretter men öka för rulltobak under 2022 jämfört med 2021, se tabell 8. 

Enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska skatt betalas för tobaksvaror, se tabell 
9. De förbrukade kvantiteterna av tobaksvaror har beräknats utifrån intäkterna från 
tobaksskatten, se tabell 10. Enligt de beräknade och prognostiserade kvantiteterna 
antingen minskar konsumtionen eller så är den oförändrad för de skattepliktiga 
produkterna. 

Tabell 7. Rapporterade försäljningsvolymer (tusental) enligt 2 kap. 6 § LTLP. 2017–2021. 

Kategorier 2017 2018 2019 2020 2021 

Cigaretter 63 341 089 57 028 001 62 930 336 44 825 907 11 247 777 

Cigarrer/cigariller 336 188 336 294 256 888 393 053 102 145 

Övriga tobaksvaror för 
rökning 

617 514 683 758 686 625 611 841 233 091 

Tobak för användning i 
munnen 

8 891 075 12 888 343 10 084 591 8 148 240 2 142 233 

Övriga tobaksfria 
tobaksvaror 

7 155 9 916 149 250 195 474 181 626 

Uppgifter om årliga försäljningsvolymer för produkten per medlemsstat som ska rapporteras årligen i produktenheter 
eller i kg löstobak 
Källa: EU-CEG, data hämtad den 31 oktober 2022. 

Tabell 8. Antal förpackningar av cigaretter och rulltobak som tillhandahållits på den svenska 
marknaden. 2019–2022. 

Produkttyper 2019 2020 2021 2022 

Cigaretter antal förpackningar (miljoner) 159,33 262,17 239,49 208,19 

Rulltobak antal förpackningar (miljoner) 1,56 1,95 1,54 2,55 

Uppgifter för år 2019 är från och med 2019-05-20 
Uppgifter för år 2022 är till och med 2022-10-31. 
Källa: Sekundära databasen enligt artikel 27 Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 
december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror, data hämtad 
den 18 november 2022. 

Tabell 9. Skattesats för tobaksvaror. skattepliktig produkt. 2019–2022. 

Skattepliktiga 
produkter 

Enhet 2019 2020 2021 2022 

Cigaretter kr/st +procent av 
detaljhandelspriset 

1,54 + 1% 
av DHP 

1,60 + 1% 
av DHP 

1,62 + 1% 
av DHP 

1,64 + 1% 
av DHP 



(DHP), vilket står på 
cigarettförpackningen. 

Cigarrer/Cigariller kr/st 1,39 1,41 1,42 1,44 

Röktobak kr/kg 1 922 1 957 1 971 1 997 

Snus kr/kg 451 459 462 468 

Tuggtobak kr/kg 497 506 510 517 

Övrig tobak kr/kg   1 971 1 997 

Uppgifter för Övrig tobak är från och med 1 augusti 2021. 
Källa: Lag (1994:1563) om tobaksskatt. 

Tabell 10. Förbrukad kvantitet utifrån intäkter från tobaksskatt. 2019–2022. 

Förbrukad kvantitet 2019 2020 2021 2022 

Cigaretter, miljoner styck 5 348 5 011 5 061 4 960 

Cigarrer/cigariller, miljoner styck 42 41 40 39 

Röktobak, tusen kg 120 76 69 63 

Snus, tusen kg 7 648 7 318 7 318 7 318 

Tuggtobak, tusen kg 10 3 3 3 

Källa: En rapport från skatteekonomiska enheten i Finansdepartementet, Beräkningskonventioner 2022. Tabell 8.5 
Intäkter från tobaksskatt och förbrukade kvantiteter (s. 167). 

Det finns inget krav i lagen om tobak och liknande produkter att tillverkare och 
importörer som rapporterar innehållet i örtprodukter för rökning årligen ska 
inkomma med uppgifter om produkternas försäljningsvolym. Folkhälso-
myndigheten har inte heller några andra uppgifter om örtprodukternas försäljnings-
volym. 

Enligt 2 kap. 7 och 8 §§ lagen (2022:155) om tobaksskatt omfattas produkter som 
helt eller delvis består av andra ämnen än tobak av tobaksskatt. Vi tolkar det som 
att örtprodukter för rökning som tillhandahålls i Sverige omfattas av dessa 
bestämmelser. Vi har kontaktat Skatteverket gällande särredovisning av skatte-
intäkter gällande dessa två bestämmelser. Det svar vi har fått är att dessa uppgifter 
inte särredovisas.  

Det innebär att vi inte kan lämna några uppgifter om örtprodukternas svenska 
försäljningsvolym. 

Marknadskännedom 

Antal tillverkare och importörer 

Enligt uppgifter i EU-CEG (data hämtad den 7 november 2022) är det 523 
tillverkare och importörer som anmält e-cigaretter till Sverige. Detta antal har ökat 
sedan 2018, då antalet var 226. Av dessa tillverkare och importörer är 14 
tillverkare och importörer från Sverige, medan majoriteten är från tredje land. 
Under perioden 2018–2022 utgjorde tillverkarna av e-cigaretter cirka 85 procent av 
samtliga tillverkare och importörer. Andelen småföretag och medelstora företag 
uppgick den 1 november 2022 till 78 procent av samtliga tillverkare och importörer 



Enligt uppgifter i EU-CEG är det 117 tillverkare och importörer som rapporterat 
tobaksvaror till Sverige. Detta antal har ökat sedan 2018, då antalet var 70. Av 
dessa tillverkare och importörer är 28 tillverkare och importörer från Sverige, 
medan majoriteten är från tredje land. Under perioden 2018–2022 utgjorde 
tillverkarna av tobaksvaror cirka 80 procent av samtliga tillverkare och importörer. 
Andelen småföretag och medelstora företag uppgick den 1 november 2022 till 56 
procent av samtliga tillverkare och importörer 

Uppgifter från spårbarhetssystemet av tobaksvaror gör gällande att det under 2022 
är sju tillverkare och importörer av cigaretter och fem tillverkare och importörer av 
rulltobak, se tabell 11. 

Tabell 11. Antal tillverkare och importörer av cigaretter och rulltobak. 2019–2022. 

Tillverkare och importörer 2019 2020 2021 2022 

Antal tillverkare och importörer av cigaretter 5 6 7 7 

Antal tillverkare och importörer av rulltobak 3 4 4 5 

Uppgifter för år 2019 är från och med 2019-05-20 
Uppgifter för år 2022 är till och med 2022-10-31. 
Källa: Sekundära databasen enligt artikel 27 Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 
december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror, data hämtad 
den 18 november 2022. 

Enligt uppgifter i EU-CEG är det 16 tillverkare och importörer som rapporterat 
örtprodukter för rökning till Sverige. Detta antal har ökat sedan 2018. Endast två av 
dessa tillverkare och importörer är från Sverige, medan majoriteten är från tredje 
land. Under 2022 utgjorde tillverkarna av örtprodukter för rökning 81 procent av 
samtliga tillverkare och importörer samt att andelen småföretag och medelstora 
företag uppgick till 31 procent av samtliga tillverkare och importörer. 

Tillhandahållande till konsumenter 

Från och med den 1 juli 2017 krävs en anmälan till kommunen, eller vid 
gränsöverskridande distansförsäljning en anmälan till Folkhälsomyndigheten, 
innan en näringsidkare får bedriva detaljhandel med e-cigaretter. Folkhälso-
myndigheten har sedan år 2017 tagit emot 29 registreringar av gränsöverskridande 
distansförsäljning med e-cigaretter. Gällande antalet anmälningar till kommuner är 
tillgängliga uppgifterna om antalet försäljningsställen för e-cigaretter hämtade från 
Länsrapportens undersökning. Det var 1 043 anmälda försäljningsställen för e-
cigaretter år 2020. Detta antal har minskat sedan 2018, se tabell 12. Det var cirka 
70 stycken anmälda försäljningsställen för e-cigaretter som avsåg webbplatser för 
detaljhandel 2020. 

Tabell 12. Antal anmälda försäljningsställen för e-cigaretter. 2018–2020. 

Anmälda försäljningsställen för e-cigaretter 2018 2019 2020 

Antal 1 226 1 094 1 043 

Källa: Länsrapportens undersökning Tillsyn, Folkhälsomyndigheten. ”Anmälda försäljningsställen för e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare (antal)”, Indikatorlabbet. 

https://www.andtuppfoljning.se/indikatorlabbet/


Den 1 juli 2019 infördes ett krav på tillstånd för att bedriva detalj- och partihandel 
med tobaksvaror. Antalet tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror var den 16 
november 2022 cirka 7 700 samt antalet tillstånd för partihandel med tobaksvaror 
var den 16 november 2022 cirka 100, se tabell 13. Utländsk näringsidkare som 
avser att tillhandahålla tobaksvaror till konsumenter i Sverige ska registrera detta 
hos Folkhälsomyndigheten. Sedan kravet på registrering av gränsöverskridande 
distansförsäljning med tobaksvaror infördes har Folkhälsomyndigheten tagit emot 
totalt fyra registreringar. 

Tabell 13. Antal tillstånd för detalj- och partihandel med tobaksvaror. 2020–2022. 

Antal tillstånd för 2020 2021 2022 2022-11-16 

Partihandel med tobaksvaror 17 66 83 101 

Detaljhandel med tobaksvaror 2694 6987 7521 7723 

Källa: Kommunen som prövar tobakstillstånd är skyldig att rapportera sina beslut till Folkhälsomyndigheten. 
Uppgifterna baseras på registerdata uttagen 2022-11-16. 

Enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter krävs det ingen 
anmälan eller tillstånd för att tillhandahålla örtprodukter för rökning till 
konsumenter i Sverige. Det innebär att vi inte har några uppgifter över antalet 
näringsidkare som tillhandhåller dessa produkter. Vi har inte heller kunnat 
identifiera någon annan instans som har tillgång till dessa uppgifter. 

Konsumtionsmönster 

Uppgifter om konsumtionen av e-cigaretter och tobaksvaror är hämtad från 
uppgifter i Folkhälsomyndighetens Nationella folkhälsoenkäten. Detta underlag 
bygger på befolkningens självrapporterade användning av e-cigaretter med nikotin, 
tobakssnus och röker tobak, dagligen eller ibland. 

Det dagliga användandet av e-cigaretter med nikotin i befolkningen 16 år eller 
äldre var 0,4 procent under 2022, vilket är en ökning på 0,1 procentenhet gentemot 
2021 (0,3 procent), se diagram 4. Det dagliga användandet uppdelat på kön var lika 
2022. Andelen som ibland använder e-cigaretter med nikotin i befolkningen 16 år 
eller äldre har ökat från 0,5 procent 2021 till 1,3 procent 2022. Under 2022 var det 
fler kvinnor (1,5 procent) än män (1,1 procent) som ibland använder e-cigaretter 
med nikotin, se diagram 4. I tabell 14 har vi gjort en sammanställning över vem 
den dagliga användaren av e-cigaretter är, uppdelad på kön. 

Tabell 14. Dagligen använder e-cigaretter med nikotin. Kön. 2022. 

Parameter Kvinnor Män 

Ålder: 16-29 år 30-44 år 

Ekonomi: Inkomstkvintil 1 Inkomstkvintil 1 

Födelseland: Sverige eller övriga världen Övriga världen 

Sysselsättning: Arbetslös, sjukpenning, 
sjukersättning, studerande eller 
praktiserande 

Studerande eller praktiserande 



Utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning 

Källa: Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten. Använder du e-cigaretter eller andra elektroniska 
rökprodukter? Senaste uppdatering 2022-10-31 08:57. 

Diagram 4. Användning av e-cigaretter med nikotin i befolkningen 16 år eller äldre. 2021–
2022.

 
 
Källa: Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten. Använder du e-cigaretter eller andra elektroniska 
rökprodukter? Senaste uppdatering 2022-10-31 08:57. 

Andelen i befolkningen 16 år eller äldre som röker tobak dagligen var 5,6 procent 
under 2022, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med 2021 (5,9 
procent), se diagram 5. Det är fler kvinnor (6 procent) än män (5,2 procent) som 
röker tobak dagligen. Andelen som röker tobak ibland i befolkningen 16 år eller 
äldre har minskat något från 4,4 procent 2021 till 4,3 procent 2022. Under 2022 var 
det färre kvinnor (4 procent) än män (4,7 procent) som ibland röker tobak, se 
diagram 5. I tabell 15 har vi gjort en sammanställning över vem som dagligen röker 
tobaksvaror, uppdelad på kön. 



Tabell 15. Dagligen röker tobaksvaror. Kön. 2022. 

Parameter Kvinnor Män 

Ålder: 65-84 år 45-64 år 

Ekonomi: Inkomstkvintil 1 Inkomstkvintil 1 

Födelseland: Övriga Norden Övriga världen 

Sysselsättning: Sjukpenning eller sjukersättning Sjukpenning eller sjukersättning 

Utbildningsnivå: Förgymnasial Förgymnasial 

Källa: Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten. Röker du? Senaste uppdatering 2022-10-28 15:49. 

Diagram 5. Röker tobak dagligen eller ibland i befolkningen 16 år eller äldre. 2021–2022. 

 
Källa: Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten. Röker du? Senaste uppdatering 2022-10-28 15:49. 

Andelen i befolkningen 16 år eller äldre som använder tobakssnus dagligen var 
11,1 procent under 2022 enligt Nationella folkhälsoenkäten. Det är betydligt färre 
kvinnor (4 procent) än män (18,1 procent) som använder tobakssnus dagligen. 
Andelen som använder tobakssnus ibland i befolkningen 16 år eller äldre är 2,3 
procent 2022. Under 2022 var det färre kvinnor (1,5 procent) än män (3,1 procent) 
som använder tobakssnus ibland. I tabell 16 har vi gjort en sammanställning över 
vem som använder tobakssnus dagligen, uppdelad på kön. 

Tabell 16. Använder tobakssnus dagligen. Kön. 2022. 

Parameter Kvinnor Män 

Ålder: 30-44 år 45-64 år 

Ekonomi: Inkomstkvintil 4 Inkomstkvintil 4 

Födelseland: Sverige Sverige 

Sysselsättning: Sjukpenning eller sjukersättning Yrkesarbetande 

Utbildningsnivå: Gymnasial Gymnasial 

Källa: Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten. Använder du snus som innehåller tobak (portion- eller 
baksnus)? Senaste uppdatering 2022-10-28 15:49. 



Folkhälsomyndigheten har inte kunnat identifiera någon instans som har tillgång 
till uppgifter som visar vilka som konsumerar örtprodukter för rökning, exempelvis 
uppdelad på åldersgrupper, könsfördelning eller socioekonomisk indelning. Det 
innebär att vi inte kan lämna några uppgifter om hur konsumtionsmönstret för 
örtprodukter för rökning ser ut. 

Hot, risker och möjligheter i samband med ny teknik 
Folkhälsomyndigheten ser idag inga hot, risker och möjligheter i samband med ny 
teknik gällande e-cigaretter, tobaksvaror eller örtprodukter för rökning. 

Riskbaserad metod 
Hur vi gör urvalet av produkter 
Tillsyn och marknadskontroll av tobak och liknande produkter utförs utifrån en 
samlad riskbedömning av tre faktorer: de avvikelser som framkommer vid 
granskning av produkter, de tips och underrättelser som Folkhälsomyndigheten får 
in från allmänheten och andra myndigheter samt vår egen omvärldsbevakning och 
marknadsanalys. 

Folkhälsomyndighetens kontroll har fokus på de ekonomiska aktörer och produkter 
där sannolikheten för och konsekvenserna av bristande efterlevnad är stora. Nya 
ekonomiska aktörer och nya produkter kan leda till högre risk. När det gäller 
urvalet av produkter som vi ska kontrollera gör vi alltid en bedömning av om 
produkten utgör en allvarlig risk för människors hälsa och säkerhet, det vill säga 
hur skadlig produkten är för konsumenterna.  

Även andra faktorer kan påverka Folkhälsomyndighetens bedömning vid urvalet av 
produkter och tillsynsobjekt, till exempel inrapporterade uppgifter om produkternas 
ingredienser och försäljningsvolymer samt resultat av tidigare kontroller. För vissa 
produkttyper, som cigaretter och rulltobak, kan data från spårbetshetssystemet 
användas för att se vilka märken som säljs mest på den svenska marknaden. Beslut 
efter kommunal tillsyn som visar på brister hos produkter är en bidragande faktor 
till hur vi planerar våra tillsyns- och marknadskontrollaktiviteter. Det har att göra 
med att kommunerna har en god lokalkännedom, vilket är en fördel vid kontroll av 
produkter som tillhandahålls på marknaden inom kommunens gränser. 

Vilka kontrollmetoder vi använder 
Folkhälsomyndigheten använder olika kontrollmetoder vid tillsyn och 
marknadskontroll av tobak och liknande produkter.  

Registerbaserad kontroll av inrapporterade uppgifter om ingredienser och dess 
kvantiteter, försäljningsvolymer och förekomst av förbjudna substanser med mera 
utförs löpande via kommissionens gemensamma webbportal EU-CEG. Vi 
använder även ett eget system för produktkontroll (PKS) för att kontrollera vissa 
uppgifter om tobak och liknande produkter som rapporteras in av tillverkare och 
importörer.  



Inom området spårbarhet registreras och spåras tobaksvaror som ingår i 
leveranskedja av tillverkare, importörer, distributörer och partihandlare i 
spårbarhetssystemet.  

Folkhälsomyndigheten utför löpande kontroll av tobak och liknande produkter 
genom att köpa in, begära in produkter eller fotografier av produkter för att 
kontrollera märkning och förpackning (produktpresentation, hälsovarningar, 
spårbarhets- och säkerhetsmärkning och medföljande information). Vi kontrollerar 
även produkter vid platsbesök hos tillsynsobjektet.  

Folkhälsomyndigheten utför laboratorieanalyser av produkter i syfte att 
kontrollera att produkter som tillhandahålls på den svenska marknaden uppfyller 
kraven när det gäller innehåll. Vid sådana analyser kontrolleras exempelvis 
förekomsten av förbjudna ämnen, mängd av nikotin med mera. Sådana analyser 
utförs av ackrediterade laboratorier oberoende från tobaksindustrin.    

För att bedöma karakteristisk smak, kan Folkhälsomyndigheten använda en 
gemensamt beslutad ordning inom EU för att bedöma om cigaretter och rulltobak 
har karakteristisk smak. EU-kommissionen har inrättat en oberoende rådgivande 
panel, med en teknisk grupp som gör sensoriska och kemiska analyser av 
produkterna. Gruppen bistår medlemsstaterna och kommissionen vid avgörandet av 
om produkterna har en karakteristisk smak.  

Information om genomförda kontroller samt testresultat registreras i ICSMS 
(Europeiska kommissionens system för information och kommunikation för 
marknadskontroll). 

Inte all tillsyn och marknadskontroll som myndigheten bedriver är riskbaserad. Till 
exempel tillsyn av årlig rapportering är i huvudsak inte riskbaserad utan riktar sig 
främst på att samla in uppgifter om försäljning. Sådana uppgifter kan sedan 
analyseras och användas för att identifierar de ekonomiska aktörer som bryter mot 
reglerna. 

Planerade tillsyns- och marknadskontrollaktiviteter 
Under 2023 planerar Folkhälsomyndigheten att bedriva tillsyn och 
marknadskontroll av tobak och likande produkter utifrån de prioriterade områdena 
som anges i den nationella strategin: Utveckling av omvärldsbevakning och 
marknadsanalys, Effektivare kontroll av e-handel, Utökat samarbete mellan 
marknadskontrollmyndigheter och Tullverket, Utökat samarbete mellan 
marknadskontrollmyndigheter, Utökat samarbete med andra medlemsstater och 
Utbildnings- och informationsinsatser. 

Utveckling av omvärldsbevakning och marknadsanalys 
Folkhälsomyndigheten kommer att analysera rapporterad information om tobak 
och liknande produkter, följa utvecklingen på området samt bevaka nya produkter 
som kan fungera som inkörsport för barn och unga.  



Effektivare kontroll av e-handel 
Utvecklingen inom digitaliserings- och handelsområdet förändras i allt snabbare 
takt och ger upphov till nya handels- och konsumtionsmönster. Internetförsäljning 
av tobak och likande produkter ökar, och många e-handlare saknar grundläggande 
kunskaper om lagstiftningens krav vilket medför en ökad risk för överträdelser. 
Folkhälsomyndigheten kommer att utföra lämpliga kontroller av tobak och likande 
produkter som säljs på internet. 

Förbättrad metodutveckling 
Vi kommer att arbeta med förbättringsarbete när det gäller tillsynprocessen, 
framtagning av stöddokument, rutiner för registerbaserad tillsyn.  

Anpassning till ny teknik 
Vi kommer att bevaka nya tobaksvaror och nikotinprodukter. 

Utökat samarbete mellan marknadskontrollmyndigheter och Tullverket 
Vi kommer att rikta våra kontroller mot de ekonomiska aktörer och produkter vi 
kontrollerar i samarbete med Tullverket.  

Utökat samarbete mellan marknadskontrollmyndigheter  
Folkhälsomyndigheten samarbetar i sitt tillsyns- och marknadskontrollsuppdrag 
med andra myndigheter inom landet och deltar i följande nationella samarbeten: 

• Marknadskontrollrådets inkl. deltagande i olika arbetsgrupper. 

• Tullforum. 

• SLATT-nätverket. 

• Folkhälsomyndigheten deltar också vid olika sammanträden för kontinuerligt 
erfarenhetsutbyte och bredare samverkan med följande myndigheter: Polisen, 
länsstyrelser, kommuner, Skatteverket, Konsumentverket, 
Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Kemikalieinspektionen. 

Utökat samarbete med andra medlemsstater  
Folkhälsomyndigheten deltar i olika internationella samarbeten kring tillsyn och 
marknadskontroll av tobak och liknande produkter: 

• Expert Group on Tobacco Policy,  

• Subgroups on Electronic Cigarettes,  

• Subgroup on Ingredients,  

• Subgroup on Traceability and Security Features,  

• WHO Tobacco Control. 

Under 2023 planerar vi ett samarbete med Sikkerhedsstyrelsen i Danmark för att 
utbyta kunskap och erfarenheter om tillsyn och marknadskontroll av tobak och 
liknande produkter. Vi planerar att anordna (delta) ett EU möte om spårbarhet av 
tobaksvaror. 



Folkhälsomyndigheten deltar i Joint Action on Tobacco Control (JATC) och har 
representanter i två arbetsgrupper WP5 och WP7. JATC pågår under 2023 och 
2024. 

Utbildnings- och informationsinsatser 
Folkhälsomyndigheten informerar löpande berörda ekonomiska aktörer om bland 
annat nya eller förändrade avgifter, årlig rapportering med mera. Vi omarbetar och 
målgruppsanpassar information om regler för tillverkning, handel och hantering av 
tobak och liknande produkter. 

Ett utökat marknadskontrolluppdrag kommer att kräva mer resurser när det gäller 
informationsinsatser riktade mot berörda ekonomiska aktörer, bland annat i syfte 
att öka deras kunskap om det nya regelverket och informera om 
Folkhälsomyndighetens marknadskontrollansvar på området.  

För att höja kompetensen hos medarbetare som arbetar med tillsyn och 
marknadskontroll av tobak och liknande produkter deltar Folkhälsomyndigheten i 
olika nationella konferenser som samverkanskonferens med länsstyrelser, 
Drogfokus och Förebygg.nu om alkohol, narkotika, doping, tobak och spel 
(ANDTS). Folkhälsomyndigheten anordnar utbildningar i bland annat spårbarhet 
av tobaksvaror i sekundära databasen för att förbereda kommande ändringar på 
området. 

Öka kunskapen hos barn och unga 
Folkhälsomyndigheten bedriver ett brett förebyggande arbete kopplat till tobak och 
nikotinprodukter. Att skydda barn och unga mot eget eller andras skadliga bruk är 
särskilt viktigt. Folkhälsomyndigheten sammanställer, analyserar och förmedlar 
kunskap i syfte att förebygga skador och andra negativa konsekvenser som orsakas 
av tobak och nikotinprodukter. 

Folkhälsomyndighetens övriga planerade tillsyns- och 
marknadskontrollaktiviteter 

Karakteristisk smak 

Cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak får inte tillhandahållas på den 
svenska marknaden. Folkhälsomyndigheten kommer att kontrollera att cigaretter 
och rulltobak med karakteristisk smak inte säljs på den svenska marknaden. 

Märkning och förpackning 

Förpackningar till tobaksvaror, örtprodukter för rökning, elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare ska förses med korrekt märkning och medföljande 
information. Folkhälsomyndigheten kommer att kontrollera så kallad 
produktpresentation, hälsovarningar, spårbarhets- och säkerhetsmärkning och 
medföljande information. 



Spårbarhet 

Styckförpackningar till cigaretter och rulltobak ska vara försedda med en 
spårbarhetsmärkning som gör det möjligt att identifiera, spåra och söka varorna 
genom hela leveranskedjan. Folkhälsomyndigheten kommer att kontrollera att 
näringsidkare har den utrustning som krävs för att registrera sin hantering av 
tobaksvaror och att de har upprättat register för de transaktioner som de skapar, 
samt för den information om händelser och ekonomiska transaktioner som 
rapporteras till databassystemet. 

Anmälnings- och rapporteringsskyldighet  

Tillverkare och importörer av tobaksvaror, örtprodukter för rökning, elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare ska bland annat lämna uppgifter om 
ingredienser och deras kvantitet till Folkhälsomyndigheten. Tillverkare och 
importörer av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska 
även årligen lämna in uppgifter om bland annat försäljningsvolymer. 
Folkhälsomyndigheten kommer att kontrollera delar av innehållet i de uppgifter 
som lämnas om tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Vi 
kommer även att kontrollera att tobaksvaror och liknande produkter som 
tillhandahålls på den svenska marknaden har uppfyllt anmälnings- eller 
rapporteringsskyldigheten. 

Innehåll och utformning av tobak och liknande produkter 

Tillverkare och importörer av tobak och liknande produkter ska rapportera bland 
annat uppgifter om ingredienser och deras kvantiteter, relevanta toxikologiska 
uppgifter med mera. Folkhälsomyndigheten kommer att utföra lämpliga kontroller 
av produkters egenskaper genom dokumentkontroll av rapporterade uppgifter, 
fysisk kontroll av produkter och produkters förpackningar, laboratorieanalyser. 

Folkhälsomyndigheten kan även vid behov, exempelvis via underrättelser som vi 
får in, komma att bedriva kontroll av produkter och områden som inte nämns här i 
texten. 

Resurser 
Folkhälsomyndighetens resurser för att genomföra marknadskontroll under 2023 
återfinns i tabell 17. 

Tabell 17. Budgeterad kostnad för marknadskontroll samt antal årsarbetskrafter. 2023. 

Budget och personal 2023 

Kostnad för inköp och analys av produkter (tkr) 500 

Resekostnad (tkr) 250 

Antal årsarbetskrafter 2,5 

Kostnad för inköp avser e-cigaretter, tobaksvaror och örtprodukter för rökning. 
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Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.
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