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Så blev den nya tobakslagen 
För snart fyra år sedan lade dåvarande statsrådet Gabriel Wikström till tre direktiv till den 
tobakspolitiska utredning som startade under hösten 2014 och som syftade till att 
harmonisera svensk lagstiftning med innehållet i det europeiska tobaksproduktdirektivet.  
Direktiven innebar att lämna förslag på fler rökfria miljöer och undersöka möjligheten att 
införa skärpta regler för marknadsföring av tobaksvaror respektive krav på neutrala 
tobaksförpackningar. Målet var att ta steg mot ett rökfritt Sverige 2025 och att sluta 
påverkbara och socioekonomiskt relaterade hälsoklyftor inom en generation. Dessa 
tobakspolitiska krafttag för att minska tobaksbruket och dess negativa effekter på sjukdom 
och för tidig död välkomnades av många. Den särskilde utredaren Göran Lundahl fick 
ytterligare 6 månader på sig att arbeta och redovisade uppdraget den 1 mars 2016. Två år 
senare överlämnade regeringen ett förslag till ny lag om tobak och liknande produkter till 
riksdagen. Den 12 december 2018 fattade riksdagen beslut i ärendet.  
 
Den gamla tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
upphävdes och ersattes av en ny lag om tobak och liknande produkter. 
 
Utökade rökfria miljöer 
Riksdagen biföll utskottets förslag om rökförbud i följande utomhusmiljöer: entréer till 
byggnader som allmänheten har tillträde till, platser som används av resenärer i 
kollektivtrafiken, allmänna lekplatser samt inhägnade idrottsanläggningar. Riksdagen biföll 
även utskottets förslag om rökförbud på uteserveringar efter att de rödgröna röstat ja i 
frågan, M, C & KD röstat nej och L & SD avstått från att rösta. Rökförbudet utvidgades till att 
omfatta bland annat e-cigaretter. Riksdagen antog alltså regeringens förslag om ändrade 
regleringar när det gäller rökfria miljöer.  
 
Inget exponeringsförbud 
Riksdagen biföll socialutskottets förslag om att inte ändra dagens regler för marknadsföring 
av tobaksvaror. Allianspartierna och SD röstade ja i sakfrågan medan de rödgröna röstade 
nej. Därmed avslogs regeringens förslag att förbjuda kommersiella meddelanden (men inte 
uppvisande av tobaksförpackningar) inne på försäljningsställen. Riksdagen avslog också 
motioner från KD och V om förbud att visa upp förpackningar med cigaretter (KD) respektive 
tobaksvaror (V) på försäljningsställen. Tobaksdirektivsutredningen föreslog också ett förbud 
mot att förvara tobaksvaror och förpackningar synliga för kunder och ett förbud mot andra 
kommersiella meddelanden för tobaksvaror. Utskottet menade att skillnader i 
skadeverkningar mellan röktobak och snus måste beaktas och var därför inte berett att ställa 
sig bakom förslagen om begränsningar i marknadsföringen av tobaksvaror.  
 
Riksdagen biföll socialutskottets förslag att regeringen senast den 19 mars 2019 bör 
återkomma till riksdagen med ett lagförslag om marknadsföring av tobaksvaror på internet. 
Enligt utskottet ska det vara tillåtet att visa bilder på tobaksförpackningar, som t.ex. 
snusdosor, på en webbsida för handel på internet.  
 
 
 



Inga neutrala paket      
Både tobaksdirektivsutredningen och mediegrundlagsutredningen påpekade att kravet på 
neutrala förpackningar inte lämnar något utrymmer alls för näringsidkaren att införa egen 
text på paketeten. Utredningarna kom till slutsatsen att dekorfria och standardiserade 
tobaksförpackningar hamnar i konflikt med grundläggande tryck- och yttrandefrihetsrättsliga 
principer. För att möjliggöra neutrala tobaksförpackningar så måste tryckfrihetsförordningen 
ändras så att dessa undantas från grundlagen. I sin proposition till riksdagen presenterade 
regeringen inget förslag om neutrala paket.    
 
Riksdagen beslutade också om en tillståndsplikt för all handel med tobaksvaror, att 
snusförpackningar ska innehålla minst 20 portioner, att självbetjäning av tobaksvaror 
fortsatt ska vara tillåten samt att den nya lagen träder ikraft den 1 juli 2019.  
 
Riksdagen godkände Världshälsoorganisationens protokoll för att eliminera olaglig handel 
med tobaksvaror vilket inkluderar tobaksproduktdirektivets bestämmelser om spårbarhet 
och säkerhetsmärkning och som träder ikraft den 20 maj 2019.   
 
 
Läs mer om den nya tobakslagen här: 
 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ny-lag-om-tobak-och-
liknande-produkter_H601SoU3 
 
http://www.tobaksfakta.se/riksdagen-tog-ny-tobakslag/ 
 
http://www.tobaksfakta.se/tobakslagen-skarps-det-kan-bli-rokforbud-pa-allmanna-platser-
utomhus/ 
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