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Skandalös propaganda för e-cigaretter i Almedalen 2015 

Vapoteket AB är ett svenskt företag som säljer e-cigaretter eller ”vejps”. På deras hemsida finns 

erbjudanden om olika startpaket med bland annat massor av spännande smaker (banan, choklad, 

after eight, expresso, citrus, lakrits, paj, vattenmelon, mint, vanilj, kola & hasselnöt). På 

webbportalen påstås även: ”Om du vill sluta röka traditionella tobaks-cigaretter så är vejping 

också mycket effektivare än både Nicorette, Nicotinell och nikotinplåster, faktiskt dubbelt så 

effektivt”. 

Är "vaping" sättet att hjälpa Sveriges 1,6 miljoner rökare till ett hälsosammare liv?  

Nej, vi anser snarare att det är Sveriges rökare och kanske även många icke-rökare som ska 

”hjälpa” företag som Vapoteket AB. Det är väl tveklöst så att cigarettmarknaden är vikande 

eftersom förekomsten av rökvanor i Sverige, liksom i många andra utvecklade länder, under lång 

tid avsevärt minskat så att om tio år kanske mindre än 5 % av befolkningen röker dagligen. 

Swedish Match fokuserar sedan 15 år på snus som ett sätt att njuta av nikotin. Ett nytt svenska 

företag, Nicoccino Holding AB, ämnar bli världsledande på marknaden för alternativa 

nikotinprodukter genom en ny och patentskyddad nikotinprodukt.  

Vi anser definitivt att det är genom väl grundade tobakspolitiska beslut och tobakspreventiva 

åtgärder som tobakens skadeverkningar framgångsrikt bekämpats och kommer att bekämpas och 

inte genom andra kommersiella nikotinprodukter.  

Det finns också många viktiga spörsmål, vilka inte minst blir aktuella om elektroniska cigaretter 

och påfyllningsbehållare i Sverige inte kommer att omfattas av humanläkedirektivet (vilket avgörs 

i en pågående rättprocess), bland annat:   

 Varudeklaration?  

 Produktsäkerhet?  

 Kommersiell reklam som främjar e-cigaretter/påfyllningsbehållare?  

 Oseriös marknadsföring och uppmuntran till konsumtion genom att skapa en felaktig 

uppfattning om varans egenskaper som exempelvis rökavvänjningsmetod? 

 Hälsovarning på förpackningar: ”Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket 

beroendeframkallande ämne”  

 Inkörsport till nikotinberoende och slutligen traditionell tobakskonsumtion för unga 

människor och icke-rökare? 

 Passiv rökning? 

 Skadliga effekter på människors hälsa? 

 Potentiella risker för folkhälsan?  


