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Förord  
 

Den illegala handeln med cigaretter fortsätter att frodas i Sverige. Andelen obeskattade cigaretter 
varierar något från år till år, men fortsätter att ligga på en oacceptabelt hög nivå. Årets kartläggning 
visar återigen att nästan var sjunde cigarett är obeskattad. Inte nog med det; representanter på 
ansvariga myndigheter vittnar om att nya metoder och illegala tobaksprodukter blir allt vanligare.  

De obeskattade cigaretterna innebär en skatteförlust för staten på cirka 1,5-1,6 miljarder kronor, där 
den illegala handeln står för 1,0-1,1 miljarder kronor. Samtidigt tyder erfarenheter hos både 
myndigheter och industrin på att det finns en allt större mängd illegal rulltobak i Sverige, som säljs 
såväl bakom disk som på parkeringar. Rulltobak ska beskattas med 1852 kronor punktskatt per kilo 
tobak, men säljs illegalt för någon hundralapp per välfylld 1-literburk. Här finns potentiellt ytterligare 
stora bortfall från statskassan, som samtidigt riskerar att göda den organiserade brottsligheten. 
 
Målet för Tobaksleverantörsföreningen är en kontrollerad marknad för tobak, där seriösa aktörer 
med lagliga produkter konkurrerar på lika villkor om välinformerade tobakskonsumenter. Vi har 
årligen undersökt hur stor marknaden för obeskattade cigaretter är sedan 2008. Rapporterna visar 
sammantaget vilket långsiktigt samhällsproblem den illegala tobaksförsäljningen är. Samtidigt har 
rapporterna skildrat flera eldsjälar från ansvariga myndigheter som uthålligt kämpar för att stoppa 
ytterligare illegal handel och försäljning. Men tyvärr är mandat och resurser ofta är bristfälliga.  
 
Vi hoppas att årets rapport, såväl som kommande års rapporter, kan bidra till att mer resurser 
tillsätts för att bekämpa illegal handel med tobaksvaror – ett samhällsproblem som genererar 
skattebortfall och samtidigt riskerar att finansiera den organiserade brottsligheten.  
 
Mer information finns på www.tobaksleverantorsforeningen.se  
 
Cecilia Torelm Tornberg 
Kanslichef, Svenska Tobaksleverantörsföreningen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporten är framtagen av Tobaksleverantörsföreningen1 i samarbete med KPMG AB.   

1 Tobaksleverantörsföreningen består av Japan Tobacco International (JTI) och British American Tobacco (BAT) 
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Sammanfattning 
Slutsatser från paketundersökningen 

• Andelen obeskattade cigaretter uppgår enligt årets undersökning till 13,1 (12,8) procent av 
konsumtionen i Sverige, av dessa står; 

o Resandeinförseln för 4,0 (3,9) procent av konsumtionen, främst från 
taxfreeförsäljning 

o Den illegala handeln uppskattas till 9,1 (8,9) procent av konsumtionen, vilket utgörs 
av utländska cigaretter, taxfree, piratkopior och så kallade Illegal White-varumärken 
som är tillverkade speciellt för att föras in illegalt i Sverige för att undvika 
beskattning. 

 

Obeskattade/beskattade andelar och nedbrytning av obeskattade i legala och illegala andelar2 

 

• Skattebortfallet beräknas uppgå till cirka 0,5 miljarder kronor från den legala 
resandeinförseln och cirka 1,0-1,1 miljarder kronor från den illegala handeln, med 
antagandet att dessa cigaretter i stället hade beskattats fullt ut. 

• En grov uppskattning ger vid handen att den vinst från illegala cigaretter som tillfaller 
smugglare och oseriösa handlare/distributörer kan uppgå till cirka 500-800 miljoner kr per 
år.3 

• En grov uppskattning av stulna cigaretter från butiksinbrott indikerar att det rör sig om 0,2 till 
0,4 procent av konsumtionen. På dessa har punktskatt redan erlagts i grossistledet men 
staten går miste om momsintäkter på uppskattningsvis 8-16 miljoner kronor. 
  

2 (Tobaksleverantörsföreningen, 2017); (HUI Research , 2017) 
3 Räknat på ett inköpspris motsvarande pris exkl. skatt i Polen (vanligaste ursprungslandet för utländska cigaretter), och ett 
utpris om 35 kr per paket mot konsument för illegala cigaretter (konservativt estimat utifrån Concilias telefonintervjuer). 
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Uppskattning av uteblivna skatteintäkter4,5 

Uteblivna skatteintäkter p.g.a. obeskattade cigaretter 2017   

SEKm Punktskatter Moms Utebliven skatt 
Resandeinförsel 350 150 500 
Illegal handel 800 200 - 300 1000 - 1100 
Totalt obeskattade 1150 350 - 450 1500 - 1600 

 
• Årets paketundersökning uppvisar högre spridning mellan städer gentemot 2016, då de låg 

närmare samlat kring riksgenomsnittet. De regioner i vilka andelen obeskattade cigaretter 
ökat mest sedan föregående år är Blekinge, Dalarna samt Värmland där de två sistnämnda 
låg under riksgenomsnittet 2016.  

• I regionerna Norrbotten och Uppland, som låg över riksgenomsnittet 2016, har andelen 
minskat mest och dessa regioner återfinns i år bland regionerna med lägst andel obeskattade 
cigaretter. Även Gästrikland har sjunkit till under riksgenomsnittet från föregående år.  
 

Sedan 2014 är det främst i städerna Malmö, Lund, Göteborg, Varberg och Norrköping som andelen 
obeskattade cigaretter minskat. I de flesta städer har andelen istället ökat, se Figur 26 i appendix. 

• Förklaringen till att de städer som över tid lyckats minska andelen obeskattade cigaretter är 
ofta engagerade medarbetare inom Kommun, Polis, Länsstyrelse, Tullverket och Skatteverket 
samt ett fungerande samarbete mellan myndigheterna.  
 

Andel obeskattade paket per stad uppmätt 2017, sorterade i fallande ordning6 

 

• Det är avsevärda prisskillnader på cigaretter mellan olika länder i Europa. Prisnivåerna i 
Sverige är bland de högre, vilket driver både den legala och den illegala införseln till Sverige. 
För prisskillnader mellan länder se Figur 15 på sid. 26. 
 

4 Intervallet för moms beror på att det antas variera i vilken grad moms har erlagts eller inte för kategorin Illegal Whites. 
Samtliga obeskattade cigaretter har däremot undvikit punktskatt. 
5 (Skatteverket, 2017); (Tobaksleverantörsföreningen, 2017); (EU-kommissionen, 2016); (Euromonitor, 2017); (HUI 
Research, 2013) 
6 (Tobaksleverantörsföreningen, 2017) 
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• Jämfört med föregående år fördelningen jämnare mellan ursprungsländerna för utländska 
cigaretter. Polen som exempelvis stod för högst införsel (10 procent) föregående år har nu 
sjunkit till liknande nivå som de andra topp-10-länderna. Ökning har dock skett från bl.a. 
Italien, Lettland och Rumänien.  

o Länder i östra Europa har betydligt lägre pris på cigaretter än Sverige vilket driver 
införsel från dessa länder.  

o Danmark, Spanien, Finland och Tyskland bidrar med hög införsel vilket förklaras av 
en relativt hög privat resandeinförsel. 

o Utöver införseln av utländska cigaretter till Sverige tillkommer flödena av så kallade 
Illegal Whites utan ursprung. 

 
De viktigaste ursprungsländerna för införsel av utländska cigaretter och Illegal Whites till Sverige 2017 

exkl. Tax free7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Den största prisskillnaden som exploateras är dock den före och efter skatt, vilket utgör ett 
starkt incitament att undvika beskattning. I Sverige utgörs omkring 70-80 procent av 
detaljhandelspriset på cigaretter av punktskatt och moms. 

• Organiserad brottslighet ligger bakom en betydande del av den illegala handeln enligt 
experter på såväl Skatteverket som polisen och Tullverket. Data visar att län med högt antal 
anmälda brott inom de brottstyper som kopplas till organiserad brottslighet också tenderar 
att ha en hög andel obeskattade cigaretter. Tullverkets statistik i kombination med 

7 (Tobaksleverantörsföreningen, 2017) 
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paketundersökningens resultat indikerar att endast 5-10 procent av alla illegalt införda 
cigaretter beslagtas av myndigheterna. 

• Ett förekommande upplägg för att undvika beskattning är att legalt och skattefritt föra in 
cigaretterna till ett skatteupplag, varefter cigaretterna ”försvinner” därifrån utan att 
punktskatter betalas. Trenden med illegalt uttag från uppskovsförfaranden i Sverige har dock 
minskat enligt Ekobrottsmyndigheten då svenska myndigheter har blivit mycket bättre på att 
upptäcka och riskbedöma de bolag som kan komma att användas som brottsverktyg8. En ny 
trend, ”fiktiva uppskovstransporter”, där upplagshavare i länder utanför Sverige används har 
dock blivit vanligare.   

Lagreglering och förändring  
Kommande förändringar  

• Vissa åtgärder som efterfrågats av myndigheter för att underlätta arbetet mot obeskattad 
tobak, vilka även dokumenterats i tidigare års rapporter, har nu blivit verklighet. I 
Tobaksdirektivsutredningen (SOU 2016:14)9 föreslås en rad åtgärder som syftar till att 
minska bruket av tobak och till att motverka illegal handel. Förslagen innefattar bland annat: 

o Tillståndsprövning för att sälja cigaretter 
 Den nya lagen kommer att kräva att tobakshandlare söker tillstånd från 

kommunen för att sälja tobaksvaror.  
o Unik identitetsmärkning (ID-märkning)  

 Tillverkare och importörer ska ansvara för att förpackningar förses med 
unika ID-märkningar. Tobaksvaror som saknar sådana märkningar ska inte i 
näringsverksamhet få tillhandahållas konsumenter eller detaljhandlare. 

Råtobak 
• Sedan några år tillbaka uppskattas försäljningen av så kallad råtobak att öka, ofta hos 

handlare som säljer Illegal Whites eller utländska cigaretter.  
• Försäljningen av så kallad råtobak kan anses lukrativ då den inte beskattas.  

o Enligt Skatteverket ska 1 kilo röktobak beläggas med 1852 kronor i skatt, men 
råtobak för rökning säljs exempelvis online för priser under 200 kronor kilot.  

• Åtgärder som vidtagits av myndigheter för att stoppa försäljningen av den icke beskattade 
råtobaken är: 

o Ändring i klassificeringen av KN-nomenklaturen, som används av samtliga EU-länder 
för att definiera varor och deras tulltaxa, så att den numera överensstämmer bättre 
med klassificeringen i den svenska tobaksskattelagen.  

o Dom (C-638/15) från EU-domstolen fann att de tobaksprodukter som går att röka 
utan industriell beredning (råtobak) är skattepliktiga, vilket gör att många av de 
råtobaksprodukter som finns ute på marknaden idag är skattepliktiga. Domen är 
prejudicerande i hela Europa. 
 Tullverket har uttalat att gråzonen för vad som är skattepliktig röktobak 

minskat betydligt som en följd av domen. 

EMCS 
• Enligt skatteverket har EMCS, EU:s gemensamma datasystem för punktskattepliktiga varor, 

underlättat arbetet då det bland annat medför större transparens. Systemet skapar 
exempelvis klarhet kring vem som har det skattemässiga ansvaret i händelse av en tvist 

8 (Ekobrottsmyndigheten, 2017) 
9 (SOU 2016:14, 2016) 
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mellan avsändare och mottagare samt vilka mängder som ska finnas i skatteupplaget eller i 
transporten.  

• Systemet fungerar även som ett hjälpmedel för Tullverket då varje försändelse har ett unikt 
ID som bl.a. anger varuslag och mängd. Om försändelsen inte skulle vara registrerad eller 
annan nödvändig skattedeklaration saknas, stoppas försändelsen för ytterligare 
undersökning. 

• Tillsammans med lagförändringar som trädde i kraft 2014 har även skatteverket möjlighet att 
göra punktskattekontroller i skatteupplag.  

EMCS-systemet har dock inte helt stoppat olovlig användning av skatteupplag då de kriminella 
nätverken hittat nya metoder i form av så kallade ”fiktiva uppskovstransporter”. Dessa transporter 
involverar två uppskovshavare utanför Sverige men transporten sker genom Sverige där varorna 
olovligt släpps av och transporten fortsätter mot sin destination. Ekobrottsmyndigheten menar att 
nätverken har blivit mer internationella vilket kräver att de brottsbekämpande myndigheterna också 
har ett internationellt perspektiv eftersom brottslingarna utnyttjar respektive lands jurisdiktion. 
Myndigheten menar att EMCS är ett bra system men att svårigheten ligger i att bedöma vilka 
risktransporterna och riskbolagen är.  
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Attityd till obeskattade cigaretter 
• Bland vuxna svenska rökare tycker 53 procent att det är okej att köpa ”billiga cigaretter” för 

under 43 kronor per paket. Paket som kostar under 43 kronor är troligen obeskattade då de 
inte går att sälja med förtjänst samtidigt som alla skatter betalas.  

• Män är generellt mer accepterande än kvinnor. Unga och vuxna upp till 44 år är generellt 
mer accepterande än äldre. 

• År 2015 höjdes tobaksskatten och för att reflektera detta höjdes även referenspriset i 
attitydundersökningen till 43 kronor per paket istället för 40 kronor. År 2017 är det färre 
tillfrågade som tycker att det är okej att köpa ”billiga” cigaretter än de två föregående åren. 

o Priset på obeskattade cigaretter tenderar att stiga över tid i takt med stigande pris på 
beskattade cigaretter. 

 
Tycker du att det är okej eller inte okej att köpa ”billiga cigaretter” under 43 kronor (40 kr 2013-2014)?10 

  

10 (Concilia, 2016), (United Minds, 2014), (HUI Research, 2013) 
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Tobaksleverantörsföreningens förslag till åtgärder 
Tobaksleverantörsföreningen vill ha en kontrollerad marknad för tobak. För att bekämpa den illegala 
handeln behövs kraftfulla åtgärder. Här följer några förslag: 

• Skärp straffen för tobakssmuggling och skattebrottslighet relaterad till punktskattebelagda 
varor. Inför langningslagstiftning (precis som för alkohol) för att försvåra illegal försäljning till 
barn. 

• Underlätta för myndigheter som Polisen, Tullverket, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten 
och kommuner att arbeta tillsammans i kampen mot illegal tobak. Tillför ökade resurser och 
klargör vem som bär ansvar för olika insatser. Utbilda kommunernas tillsynspersoner i hur de 
kan identifiera illegal tobak, så att de kan tipsa polisen.  

• Ersätt det nuvarande systemet för prissättning av cigaretter (där ett högsta pris används) 
med ett fastprissystem i syfte att försvåra försäljningen av Illegal Whites.  

• Skärp reglerna för skatteupplag och ge Skatteverket utökade inspektionsmöjligheter. Sverige 
införde den 1 april 2014 krav på registrering även när punktskattepliktiga varor flyttas mellan 
olika skatteupplag inom landet. Detta underlättar för myndigheterna att kontrollera var de 
punktskattepliktiga varorna finns och är ett steg i rätt riktning. Det är därför viktigt att 
systemet för registrering utvärderas och vidareutvecklas kontinuerligt, så att eventuella 
brister kan korrigeras så snabbt som möjligt. 

• Erfarenheten visar att kraftiga prishöjningar på cigaretter tenderar att leda till ökad 
försäljning av obeskattade cigaretter. Vid stora skattehöjningar finns det alltid en risk att den 
svarta sektorn växer, vilket dessutom kan gynna annan kriminell verksamhet. 
Tobaksleverantörsföreningen förespråkar därför istället en kontinuerlig indexjustering av 
tobaksskatten, varje år, som ligger i linje med KPI. På så vis skapas bästa möjliga 
förutsättningar för att trygga statens intäkter och motverka illegal handel.  

• Tyvärr tycker många svenskar att det är okej att köpa billiga cigaretter. Vi förordar därför en 
kampanj för att upplysa allmänheten om problematiken med obeskattade tobaksprodukter. 
D.v.s. informera att det är organiserad brottslighet som ofta står bakom importen och att 
vinsterna går till finansiering av andra typer av verksamheter samt upprätthållandet av 
organisationerna själva. 

 Metod 
Rapportens resultat bygger främst på data från tre utförda undersökningar: 

• Paketundersökningen: Cirka 10 000 tomma cigarettpaket har plockats på gator och torg i 29 
städer, sorterats och analyserats för att uppskatta andelen obeskattade cigaretter. För att ge 
ett mer jämförbart resultat varierar andelen plockade paket per stad med avseende på 
stadens befolkningsmängd. Minst 150 paket per stad plockas.  

• Privatimportstudien: En webbpanel med 2 200 respondenter har besvarat frågor om införsel 
av cigaretter vid utlandsresor. Denna har legat till grund för en uppdelning av obeskattade 
cigaretter i legala och illegala. 

• Attitydundersökningen: 600 rökare har tillfrågats om attityder kring ”billiga cigaretter”. 
Denna undersökning har inte legat till grund för uppskattningen av den obeskattade 
marknadens storlek. 

Utöver dessa tre undersökningar har Securitas genomfört 340 besök i civila kläder i mindre butiker 
för att försöka köpa ”billiga cigaretter”. Denna undersökning har inte legat till grund för 
uppskattningen av marknaden för obeskattade cigaretter. 
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1. Cigarettmarknaden i Sverige 
Utvecklingen av cigarettmarknaden i Sverige beskrivs både på lång och kort sikt baserat på 
konsumtion/försäljning av beskattade cigaretter. Den obeskattade delen av marknaden (både legal 
och illegal) har uppskattats bland annat med hjälp av paketundersökningen. De olika typerna av 
obeskattade cigaretter redogörs för samt bakomliggande orsaker till att man undviker beskattning. 

1.1 Historiskt sjunkande cigarettkonsumtion 
Den beskattade cigarettkonsumtionen har historiskt sjunkit, främst till följd av att en lägre andel 
av befolkningen är dagligrökare, men också drivet av successiva skattehöjningar. Efter 
skattehöjningen i januari 2012, en höjning av styckeskatten med 10 procent, kan man utläsa en 
statistiskt säkerställd ökning av andelen obeskattade cigaretter 2012-13 jämfört med 2010-11. Den 
1 januari 2015 höjdes återigen styckeskatten på cigaretter med 7 procent och har sedan dess i stort 
sett varit oförändrad samtidigt som andelen obeskattade cigaretterna legat på en stadig nivå 
omkring 13 procent.  

I ett relativt långt historiskt perspektiv har cigarettkonsumtionen i Sverige sjunkit kraftigt. Den 
främsta anledningen är en sjunkande andel i befolkningen som röker dagligen11. Från 1980-81 fram 
till 2014-15 har andelen som röker dagligen sjunkit från 31 procent till 10 procent12. 

Dagligrökning står för merparten av all cigarettkonsumtion och driver den totala utvecklingen av 
konsumtionen i Sverige. Trenden visar samtidigt att dagligrökarna har minskat till samma nivå som 
de sporadiska rökarna, vilka utgör omkring 10 procent av befolkningen och vars andel varit stadig 
över tid.  

I undersökningar baserade på telefonintervjuer uppger dagligrökare en konsumtion som är drygt 10 
gånger högre per dag än den för sporadiska rökare13. Andelen av befolkningen som röker dagligen är 
också normalt högre än andelen sporadiska rökare inom samma undersökning men resultaten 
varierar mellan olika källor. 

 

  

11 Notera att definitionen av ”dagligrökare” varierar mellan olika undersökningar 
12 (CAN, 2017) 
13 (Ramstedt, 2015) 
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Figur 1 Andelen dagligrökare och sporadiska rökare i ett långsiktigt historiskt perspektiv14 

 

Under den senaste 10-årsperioden har andelen dagligrökare minskat i alla åldrar upp till 64 år. 
Minskningen är lägre inom de yngre åldrarna och högst inom åldersspannet 30-64 år. För personer 
över 64 år har andelen dagligrökare varit konstant sedan år 2004. 

Figur 2 Andelen dagligrökare per åldersgrupp uppmätt 2004-05, 2008-09, 2013-14 och 2014-1515 

 

Utvecklingen som beskrivs ovan har gjort att den totala konsumtionen av cigaretter sjunkit medan 
konsumtionstrenden räknat per dagligrökare har ökat sedan slutet av 90-talet men sjunkit de senaste 
åren, vilket kan ses i Figur 3. 

Den beskattade marknaden i Sverige låg år 2016 mellan 4,9-6,1 miljarder cigaretter (se Figur 4), vilket 
motsvarar cirka 600-750 cigaretter per invånare (över 15 år) och år. Utöver detta tillkommer cirka 
650-800 miljoner obeskattade cigaretter, eller cirka 80-100 cigaretter per invånare (över 15 år) och år 
till den totala konsumtionen.   

14 (CAN, 2017) 
15 (Folkhälsomyndigheten, 2017) 
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Figur 3 Antalet beskattade cigaretter per invånare och år, samt beräknat per dagligrökare16 

 

Figur 4 Svenska marknaden för cigaretter (volym) sedan 201117 

 

Tobaksskatten är en punktskatt som tas ut i syfte att generera inkomster till statskassan och är tänkt 
att användas för att generera en gynnsam effekt på hälsa och miljö. De mest markanta 
förändringarna i mängden beskattade cigaretter har skett vid förändringar i skattelagstiftningen för 
tobak. Konsumtionen minskade som mest mellan 1993-1998, vilka båda föregicks av väsentliga 
skattehöjningar på cigaretter. Under 1996–1997 höjdes punktskatten på cigaretter vid tre tillfällen, 
totalt med cirka 60 procent18. År 1998 beslutade riksdagen att sänka tobaksskatten med 
motiveringen att ”omfattningen av cigarettsmugglingen ökat kraftigt under senare tid”19. Kopplingen 
mellan skattenivån på cigaretter i Sverige och förhållandet mellan beskattad och obeskattad 
konsumtion har också dokumenterats av Brottsförebyggande rådet (BRÅ)20, som beskriver att flera 
narkotikadistributörer under 1990-talet övergick till att smuggla cigaretter då den höjda skatten 

16 (United Minds, 2014); (Ramstedt, 2015); (CAN, 2014); (CAN, 2017); (Folkhälsomyndigheten, 2017); (SCB, 2008) 
17 (Euromonitor, 2016); (Euromonitor, 2017); (CAN, 2017); (KPMG UK, 2017) 
18 (United Minds, 2014) 
19 (Regeringen, 1997) 
20 (BRÅ, 2012) 
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innebar en möjlighet att tjäna pengar till jämförelsevis lägre risk. Enligt en rapport från Europol21 kan 
kriminella tjäna cirka 40 gånger insatsen på piratkopierade cigaretter, vilket är avsevärt mer än för 
narkotika. Även i rapporter från Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) går att 
läsa om kopplingen mellan skattenivån och konsumtion22. 

”Man kan tjäna oerhört mycket pengar på att sälja illegal tobak. De 
kontrollavgifter som Skatteverket använder som sanktion för försäljning av 

obeskattade cigaretter har varit kraftlösa i flera fall, vilket visar att det är starka 
krafter bakom verksamheten, säger Conny Svensson som är nationell samordnare 

av kontanthandeln på Skatteverket.”23 

 

Figur 5 Skatt på cigaretter i Sverige, utryckt som skatt per cigarett, 1995-201724 

 

Styckeskatt och värderelaterad skatt i figuren ovan omfattas av förändringar i punktbeskattningen. 
Den 1 januari 2015 höjdes styckeskatten från 1,41 till 1,51 kronor per cigarett. Höjningen har ännu 
inte gett någon statistisk säkerställd effekt på antalet obeskattade cigaretter. I början av 2016 
sänktes styckeskatten per cigarett marginellt, från 1,51 till 1,50 kronor.25 Sedan 2011 har 
värderelaterad punktskatt på 1 procent av detaljhandelspriset och 25 procent i moms tagits ut på 
cigaretter.  

1.2 Obeskattade cigaretter utgör en betydande del av den totala 
konsumtionen 

Hittills har främst konsumtionen av beskattade cigaretter berörts. Här presenteras resultaten av den 
årliga undersökningen av obeskattade cigaretter som genomförts sedan 2008, baserad på plockade 
cigarettpaket. En uppskattning av resandeinförselns andel samt resultaten på lokal nivå i Sverige görs 
också. Vidare diskuteras vilka drivkrafter som ligger bakom undvikande av beskattning, samt 
kopplingen till internationell organiserad brottslighet. Vi kommer även att beröra den så kallade 

21 (Europol, 2015) 
22 (CAN, Drogutvecklingen i Sverige 2014, rapport nr 144, 2014) 
23 (Svensson, 2016) 
24 (Skatteverket, 2017); (SCB, Statistisk årsbok, 2010) för detaljhandelspris; (EU-kommissionen, 2016); (SCB, 2017) 
25 (Skatteverket, 2017) 
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råtobaken som blivit allt mer vanligt förekommande och som medför förlorade skatteintäkter. 
Slutligen diskuteras hur stöldgods från butiksinbrott ytterligare ökar utbudet av obeskattade 
cigaretter. 

1.2.1 Resultat av paketundersökningen 
Andelen obeskattade cigaretter uppgår i årets paketundersökning till 13,1 procent av plockade 
paket från 29 städer i Sverige, vilket är i linje med 2016 (12,8 procent) men en minskning från 2015 
(14,8 procent). Ökningen från föregående år kopplas till andelen utländska cigaretter som ökat 
med 0,8 procentenheter medan andelen Illegal Whites är oförändrad, omkring 0,5 procent, sedan 
2016. Ökningen av utländska cigaretter är statistiskt säkerställd. 

Sedan 2008 har en årlig undersökning för att uppskatta andelen obeskattade cigaretter genomförts 
vilken baseras på cirka 10 000 cigarettpaket som plockats på gator och torg i 29 svenska städer 
(paketundersökningen). Samtliga paket sorteras utifrån varningstext och märkning och om det råder 
tvekan genomgår paketet kriminalteknisk analys av laboratorieexperter på JTI, BAT, PMI eller 
Imperial Tobacco. Paketen klassificeras som beskattade och obeskattade på följande sätt: 

De beskattade paketen – 86,9 procent har svensk varningstext och har tillverkats/sålts av någon av 
de välkända och etablerade producenterna på den svenska cigarettmarknaden (JTI, BAT och PMI). 

De obeskattade paketen delas in i följande kategorier: 

• Taxfree – 5,0 procent: Är gjorda för att säljas skattefritt inom taxfree-kanalen, vilket framgår 
av märkning på paketet. 

• Utländska – 7,3 procent: Har utländsk varningstext och är gjorda för en utländsk marknad, 
och som inte är taxfree-kanalen. 

• Illegal Whites – 0,5 procent: Har svensk varningstext men har inte tillverkats/sålts av någon 
av de kända etablerade producenterna på den svenska marknaden. Dessa är 
specialtillverkade för att föras in illegalt i Sverige och säljas utan att full skatt erläggs. 

• Piratkopierade – 0,4 procent: Har svensk varningstext eller en taxfree-märkning men är 
kopior av ett etablerat märke. De mest sofistikerade piratkopiorna kan endast särskiljas med 
laboratorieanalys. Därför har alla misstänkta piratkopior genomgått noggrann 
kriminalteknisk analys hos något av tobaksbolagen som ligger bakom undersökningen. 
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Figur 6 Andelar av obeskattade cigarettpaket i paketundersökningarna 2008 till 201726 

 

Årets resultat, 13,1 procent obeskattade cigaretter, är i linje med föregående års resultat på 12,8 
procent. Värt att notera är att andelen Illegal Whites ligger kvar på samma låga nivå som 2016 då det 
skedde en statistiskt säkerställd minskning i denna kategori med 0,9 procentenheter från året innan. 

Över tid har andelen obeskattade cigaretter varierat mellan cirka 12-17 procent och årets resultat 
ligger i linje med de föregående åren. Resultaten är i huvudsak jämförbara år från år då metodiken 
varit snarlik genom paketplockning som genomförts i april varje år27.  

1.2.2 Jämförelse av olika källors resultat 
Paketundersökningen är den mest djuplodande analysen för uppskattning av den obeskattade 
marknaden. Telefonintervjubaserade undersökningar som tidigare legat lägre än 
paketundersökningen har reviderats upp i den senaste publicerade rapporten från CAN från 2017. 

Den årliga paketundersökningen har vid ett antal tillfällen kritiserats för att överskatta andelen 
obeskattade cigarettpaket28. Det har bland annat pekats på att SoRAD:s så kallade Monitor-projekt, 
som sedan 2003 genomför cirka 1500 månatliga telefonintervjuer om rökning har kommit fram till 
avsevärt lägre andelar för den obeskattade marknaden, cirka 5 procent år 201229.  

Sedan 2013 har Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) övertagit ansvaret för 
Monitor-projektet som fortsatt bygger på telefonintervjuer. Den senaste publikationen utkom 2017, 
där CAN har höjt estimatet av den svenska obeskattade marknaden för cigaretter till cirka 7 procent 
för år 2016 varav 2 procent uppskattas komma från smuggling och 5 procent från resandeinförsel. 
Det ska även tillägas att CAN inte tar hänsyn till den underrapportering av privatinförsel och 
smuggelköp som görs.  

26 (United Minds, 2014); (Tobaksleverantörsföreningen, 2017) 
27 Den första undersökningen, år 2008, genomfördes under en hösten jämfört med våren för resterande undersökningar. 
Sedan 2016 har det plockats minst 150 paket per stad för att minska riskerna för ett missvisande provresultat genom ett 
större urval.  
28 (Drugnews, 2012) 
29 (Sohlberg, 2012) 
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CAN belyser också att telefonintervjubaserade undersökningar har svårt att fånga upp exempelvis 
piratkopior i handeln som en lekman kan ha svårt att skilja från originalet och därmed inte uppfattar 
som illegal30.  

1.2.3 Obeskattade cigaretter är både legala och illegala 
Obeskattade cigaretter på 13,1 procent 2017 utgörs av både legal och illegal införsel. 
Resandeinförseln beräknas stå för 4,0 procent av marknaden varav 1,2 procent är köpta i utlandet 
och 2,8 procent köpta i taxfree-kanalen. Med hjälp av HUI Research webbformulär kan den legala 
införseln uppskattas och därmed kan den illegala andelen beräknas till 9,1 procent av marknaden 
för cigaretter i Sverige. 

Den obeskattade marknaden utgörs inte enbart av illegal införsel och försäljning utan en betydande 
del utgörs av resandeinförsel av privatpersoner. För att uppskatta hur stor den legala införseln till 
Sverige är, har HUI Research via sin webbpanel Swedish Tourism Survey (STS) under 2015, 2016 och 
2017 tillfrågat cirka 2500 respondenter per år om privatimport av cigaretter vid utlandsresor. 
Resultatet av studien utmynnar i att resandeinförseln av cigaretter kan uppskattas till 4,0 procent av 
marknaden i Sverige, varav 1,2 procent är köpta i utlandet och 2,8 procent via taxfree-försäljning (se 
Appendix för en redogörelse av metoder). 

Den illegala marknaden kan därmed uppskattas till 9,1 procent av cigarettmarknaden i Sverige, och 
består främst av utländska cigaretter, 6,1 procent, taxfree 2,1 procent, samt de tidigare redovisade 
andelarna för kategorierna Illegal Whites 0,5 procent och piratkopierade cigaretter 0,4 procent som 
är illegala per definition. I figuren nedan redovisas uppskattningen av hela den svenska marknaden 
för cigaretter nedbrutet i illegala och legala delar. Den illegala andelen taxfreepaket består av införda 
paket utöver den legala kvoten och/eller paket för bruk av någon annan än en själv eller familjen. 
Noteras bör att det senare i rapporten även redovisas en grov uppskattning av andelen stulna 
cigaretter vid inbrott. Dessa siffror ingår inte i figuren nedan då de är betydligt mer osäkra än 
resultaten från paketundersökningen respektive STS-undersökningen om privatimport. 

Figur 7 Obeskattade/beskattade andelar och nedbrytning av obeskattade i legala och illegala andelar 

 

1.2.4 Ursprungsländer för införseln av utländska paket till Sverige 
Enligt årets paketundersökning syns, till skillnad från tidigare år, en jämnare fördelning gällande 
ursprunget för de utländska paketen (ej taxfree). Föregående år har specifika länder utmärkt sig, 

30 (CAN, 2014) 
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exempelvis Polen som 2016 stod för 10 procent av de utländska paketen men i år sjunkit till 5 
procent. Från årets undersökning härrör utländska paket främst från Polen, Tyskland, Italien, 
Ryssland, Spanien, Vitryssland, Rumänien, Lettland, Danmark och Ukraina. Totalt stod dessa länder 
för 46 procent av alla utländska paket. För taxfree-paket går det oftast inte att bestämma 
ursprungsland utifrån märkningen och därför exkluderas dessa paket från ursprungsländerna. I 
tidigare intervjustudier har det indikerats att Lettland fungerar som en transithub för 
cigarettsmuggling till Sverige. 

Ursprungsländerna för utländska paket finns dels i östra Europa, vilka har betydligt lägre pris på 
cigaretter än Sverige. De vanligaste länderna i denna kategori är Polen, Lettland, Ryssland, Rumänien, 
Ukraina och Vitryssland. Tillsammans står dessa länder för 24 procent av de utländska cigaretterna. 
En annan kategori av ursprungsländer är länder som är vanligt förekommande resmål, vilka dock inte 
har en allt för betydande prisskillnad mot Sverige. Där är de vanligast förekommande länderna 
Danmark, Tyskland, Spanien, Italien och Finland som tillsammans står för 22 procent. 

Sedan 2015 har minskningen av cigarettpaket från Polen varit som störst både i absoluta och 
procentuella mått följt av Vitryssland och Ryssland. Även Danmark har uppvisat en avsevärd 
minskning sedan 2015, från en andel om 13 procent till 3 procent. Den största ökningen har skett 
från Italien, Ukraina och Lettland där de två förstnämnda har sett en tredubbling i antalet upphittade 
paket, medan Lettland uppvisat strax över en dubblering sedan 2015. Både Ukraina och Lettland 
ingår bland de europeiska länder som har billigast cigaretter En observation är även att cigarettpaket 
från Förenade Arabemiraten och Iran har upphittats i svenska städer (totalt 2,3 procent av de 
utländska paketen), ursprungsländer vilka var obefintliga 2015.  

I rapporten ”Cigarette smuggling schemes from Latvia to Sweden”31 beskriver författarna att Lettland 
är ett huvudland för cigarettsmugglingen till Sverige. En av författarna, Walter Kegö, förklarar att 
Lettland har kommit att bli ett så kallat transitland för smuggelcigaretter från både Europa och resten 
av världen. Med transitland menas att cigaretterna samlas i Lettland på sin väg mot till exempel 
Sverige. Att det blivit just Lettland beror till stor del på att många av de kriminella organisationerna 
som ligger bakom cigarettsmugglingen har sitt fäste där.  

31 (Maïga & Kegö, 2015) 
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Figur 8 De viktigaste ursprungsländerna för införsel av utländska cigaretter till Sverige exkl. Tax free32 

 
 

1.2.5 Uteblivna skatteintäkter 
Om full skatt hade erlagts för samtliga obeskattade cigaretter skulle ytterligare cirka 1,5 till 1,6 
miljarder kronor tillfalla staten. Om man bortser från legal privatimport frånhåller den illegala 
cigaretthandeln staten uppskattningsvis 1,0 till 1,1 miljarder i potentiella skatteintäkter. 

Den illegala och legala införseln av cigaretter till Sverige medför betydande skattebortfall för den 
svenska staten. I tabellen nedan redovisas en uppskattning av de uteblivna skatteintäkterna baserat 
på antagandet att samtliga obeskattade cigaretter istället hade beskattats fullt ut. Detta är en 
förenkling då det kan antas att den totala konsumtionen då skulle minska något på grund av högre 
lägstapris mot konsument. Likväl visar det att stora potentiella skatteintäkter undanhålls genom 
resandeinförsel och illegal handel. Den vinst som tillfaller smugglare och oseriösa 
handlare/distributörer kan grovt uppskattas till cirka 500-800 miljoner kr per år.33 Resultaten från 
årets undersökning är i linje med föregående år.   

 

  

32 (Tobaksleverantörsföreningen och PMI, 2016) 
33 Räknat på ett inköpspris motsvarande pris exkl. skatt i Polen (vanligaste ursprungslandet för utländska cigaretter), och ett 
utpris om 35 kr per paket mot konsument för illegala cigaretter (konservativt estimat utifrån Concilias telefonintervjuer). 
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Figur 9 Uppskattning av uteblivna skatteintäkter34,35 

Uteblivna skatteintäkter pga obeskattade cigaretter 2017   

SEKm Punktskatter Moms Utebliven skatt 
Resandeinförsel 350 150 500 
Illegal handel 800 200 - 300 1000 - 1100 
Totalt obeskattade 1150 350 - 450 1500 - 1600 

 

1.2.6 Resultat per stad och region inom Sverige  
I årets undersökning visar Södertälje, Karlskrona, Karlstad, Alingsås, Falun, Eskilstuna, Helsingborg 
och Katrineholm alla högre andelar obeskattade cigaretter än det högsta uppmätta värdet från 
föregående år (Karlskrona 15 procent). Det kan noteras att årets resultat visar högre spridning för 
andelen obeskattade cigaretter mellan städer än föregående men att rikssnittet ligger i nivå med 
2016. För de sju polisregionerna visar region Stockholm och Bergslagen de högsta nivåerna på 15 
procent respektive 16,6 procent där de resterande distrikten ligger kring rikssnittet. Bergslagen är 
den region som ökat mest från föregående år drivet av Falun, Karlstad och Örebro som alla har 
ökat från föregående år. Malmö visar fortsatt låga andelar och ligger under riksgenomsnittet även i 
år.  

Resultatet av årets paketundersökning liknar förra årets i det avseendet att den högsta andelen 
obeskattade cigaretter främst upphittats i Götaland och Svealand. Dock skiljer sig resultaten i de olika 
städerna inom regionerna jämfört med 2016.  

2016 hade främst Södermanland, Östergötland och kuststäder i södra Sverige höga andelar 
obeskattade cigaretter, medan städer som Västerås, Sundsvall och Falun hade låga andelar. I år har 
Södermanland fortsatt öka, främst drivet av Södertälje. Samtidigt har Blekinge, Värmland och 
Dalarna, som i år ligger i topp med andel obeskattade cigaretter mellan 16,7 procent och 19,3 
procent, passerat Södermanland. Städer i norr uppvisar generellt omkring alternativt lägre andelar än 
riksgenomsnittet med undantag för till exempel Falun som ökat från 11 procent 2016 till 17 procent 
2017. Andelen obeskattade cigaretter i Luleå har däremot sjunkit sedan förra året och ligger nu 
under riksgenomsnittet, från 15 procent till 10 procent. 

 

  

34 Intervallet för moms beror på att det antas variera i vilken grad moms har erlagts eller inte för kategorin Illegal Whites. 
Samtliga obeskattade cigaretter har däremot undvikit punktskatt. 
35 (Skatteverket, 2017); (EU-kommissionen, 2016); (Euromonitor, Tobacco in Sweden, 2016) (HUI Research, 2013) 
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Figur 10 Andel obeskattade cigaretter per län uppmätt 2017, sorterade i fallande ordning 

 

Resultat från föregående år visar att städer med högre andelar obeskattade cigaretter ligger på 
östkusten, nära sjöinförselvägarna från Östeuropa.  

”Lettland är en transithub för smugglingen till Sverige. Dit kommer 
smuggelcigaretter från bland annat Vitryssland, Kalingrad och Ukraina för att 

skickas sjövägen vidare till Sverige. En avgörande faktor för vilka städer som har 
hög andel obeskattade cigaretter är de städer som har sjötrafik till och från dessa 

länder, säger Walter Kegö på Institute for Security & Development Policy.”  

Uttalandet stämmer till viss del fortfarande men städer som Luleå och Gävle som vetter mot 
Östersjön har visat nedgångar i årets mätning och ligger nu under genomsnittet. Samtidigt visar 
kuststäderna Karlskrona och Södertälje en ökning från 2016 vilket tyder på att smugglarna valt andra 
kuststäder alternativt väljer att transportera dem vidare i landet.  

Malmö fortsätter att ligga under riksgenomsnittet även i år. Malmö har historiskt varit bland de 
städerna som haft högst andel obeskattade cigaretter, men enligt årets undersökning fortsätter alltså 
trenden med lägre andelar. Fokuserade insatser för att minska mängden obeskattade cigaretter har 
varit framgångsrika i Malmö och även Göteborg, men intervjustudien visar att ytterligare samarbete 
mellan myndigheter krävs för att lyckas på en bredare front. 
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Figur 11 Andel obeskattade cigaretter per stad uppmätt 2017, sorterade i fallande ordning36 

 

I årets undersökning har Karlstad ökat mest från lägsta placering 2016 till tredje högsta i årets 
mätning (från 8 procent till 19 procent), en statistisk säkerställd ökning. Även Falun har ökat kraftigt 
från 11 procent 2016 till 17 procent i år samtidigt som Uddevalla har sett den högsta minskningen 
med 6 procentenheter. Dessa förändringar är dock inte statistiskt säkerställda.   

Man bör notera att antalet paket som plockats per stad är anpassat efter antal invånare för att få en 
så rättvisande och jämförbar skattning som möjligt på nationell nivå. I årets undersökning har lika 
många paket per stad plockats som för 2016 då det plockades fler paket i mindre städer och färre i 
storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö för att ytterligare förbättra jämförbarheten. Det 
plockas minst 150 stycken paket per stad. Metodförändringen som beskrivs ovan skedde redan 2016 
För mer detaljer kring paketundersökningen, se Appendix A.1 och A.6.  

För att minimera effekten av för litet urval kopplat till städer görs även analyser på förändring per 
region. Sedan den 1 januari 2015 är Polisen organiserad i sju regioner vilka används som indelning.   

Figur 12 Andel obeskattade cigaretter per polisregion uppmätt 2017, sorterade i fallande ordning37 

 

I årets undersökning har region Stockholm och Bergslagen ökat mest sedan 2016. Dessa regioner har 
nu högst andelar obeskattade cigaretter medan de andra regionerna ligger kring riksgenomsnittet. 

36 (Tobaksleverantörsföreningen, 2017) 
37 (Tobaksleverantörsföreningen, 2017) 
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Ökningen för dessa två regioner är en förändring från 2016 då region Öst hade den högsta andelen 
obeskattade cigaretter tätt följt av Region Syd och Region Mitt, tre regioner som alla har exponering 
mot sjötransporter från Östersjön, varifrån en stor del av de obeskattade cigaretterna kommer till 
Sverige. Bergslagen är den region där den största ökningen observerats men regionen hade låga 
nivåer 2016 och är år 2017 i nivå med 2014 års resultat.  

Förändringen mellan 2016 till 2017, mätt i procentenheter, visas i figuren nedan med samma 
inbördes ordning som i föregående figur. Mörkare färg indikerar en statistiskt säkerställd förändring.  

Figur 13 Förändring i andel obeskattade paket 2016-2017, ökning/minskning i procentenheter per år. Mörkare färg indikerar 
statistiskt säkerställd förändring38 

 

För region Bergslagen har samtliga landskap bidragit till ökningen, d.v.s. Värmland, Dalarna och 
Närke som ökat med 10, 7 respektive 3 procentenheter. För mer detaljer kring respektive stad och 
region, se Appendix C.1.  

1.2.6.1 Ökad andel obeskattade cigaretter i Dalarna  
Dalarna är en av de regioner som har högst andel obeskattade cigaretter och ingår i polisdistrikt 
Bergslagen. Enligt Elsie-Marie Björk, tillsynshandläggare på länsstyrelsen i Dalarna, finns tillräckliga 
verktyg – det handlar bara om att använda dem.  

Elsie-Marie menar att de viktigaste berörda myndigheter för att minska de obeskattade cigaretterna 
är kommun, polis, åklagarmyndighet och skatteverket och att samarbetet mellan dessa måste 
fungera.  

Polis 
Polisen har en viktig roll i att stoppa försäljningen av obeskattade cigaretter. Elsie-Marie menar att 
det är viktigt att utbilda poliserna i problemet och att de skulle behöva jobba mer proaktivt med fler 
spontankontroller under t.ex. ordinarie rutt. 

”Regeringen tror att tillsynen fungerar då de gav Polisen uppdraget som tillsynsmyndighet den 1 
augusti 2010 och därmed verktyget för att polisen skulle kunna göra nödvändiga kontroller. Dock 

används verktygen alldeles för sällan, det finns dock eldsjälar inom polisen, t.ex. i Gävle och Malmö, 

38 (Tobaksleverantörsföreningen, 2017) 
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som gör kontroller och då ger det effekt. Det är därför viktigt att utbilda polisen enligt tobakslagen 
och vilka befogenheter de har. Rikspolisen försökte med detta men satsningen lades tyvärr ner innan 

den hann sprida sig till alla polisdistrikt. Om polisen under ordinarie rutt stannade och gick för en 
snabbkontroll skulle det ge en stor förebyggande och avskräckande effekt, vilket vi sett i statistiken i 

Malmö och Gävle.”39 

Kommun och skatteverket 
Kommunernas arbete är också viktigt då de kan utföra tillsyn för att kontrollera 
egenkontrollprogram, marknadsföring och styckförsäljning och vid behov kontakta polis om brott 
misstänks ha begåtts. Även skatteverket kan göra kontroller; antingen kvittokontroller eller 
revisioner. 

Åklagarmyndigheten 
När ett brott väl har identifierats är det viktigt att dom följer som konsekvens. Därmed är det 
nödvändigt att ha med sig åklagarmyndigheten då ekonomiskt kännbara straff skulle ge mer effekt än 
bara varningar.  

”Samverkan är viktig mellan Polis, kommun och åklagarmyndigheten. Om man kan få en åklagarledd 
förundersökning kan åklagaren döma ut företagsbot vilket fungerat bra för minskandet av 

försäljningen av obeskattade cigaretter i Gävle och Malmö då det kan ge en bot på mellan 5 000 
kronor till 10 miljoner kronor.”40 

Slutsats 
Elsie-Marie menar som sagt att verktygen finns men att det handlar om att få myndigheterna att 
använda dem samt att få samarbetet att fungera.  

Det finns även en risk att efterfrågan på billiga cigaretter ökat då det är många nyanlända på 
flyktingboenden som röker. 

”Anledningen till att försäljningen av obeskattade cigaretter har ökat i Dalarna kan bero på att 
samarbetet mellan kommun, polis, skatteverket och åklagarmyndigheten inte fungerar som det ska 
och att det görs för få kontroller från allas håll. Samtidigt är många av de nyanlända rökare vilka får 
omkring 45 kronor per dag vilket gör det svårt att köpa beskattade cigaretter som generellt kostar 

omkring 60 kronor. Länsstyrelsen har fått tips om att det sker försäljningen av obeskattade cigaretter 
från bilar men då har inte polisen kunnat göra så mycket. Bilar blir svårare för polisen att kontrollera 

då det ofta krävs husrannsakan till skillnad från tullen men tullen har oftast inte resurser för att 
kontrollera mindre mängder.”  

1.2.7 Engagemang har gett tydliga resultat i Västra Götalands och Skånes län 
I Västra Götalands och Skånes län har man de senaste åren arbetat intensivt med att minska andelen 
obeskattade cigaretter. Gemensamt för de båda länen är att engagerade individer inom 
Länsstyrelsen, Kommunen eller Polisen har lett arbetet, ofta på eget initiativ. Både Polisen och 
kommunen är tillsynsmyndighet för tobak, där Polisens uppgift är att ingripa vid brott medan 
kommunens uppgift är att arbeta förebyggande genom att använda administrativa sanktioner om 
reglerna inte följs samt ge stöd41. I realiteten finns ingen särskild strategi för att driva arbetet mot 

39 (Björk, 2017) 
40 (Björk, 2017); (Åklagarmyndigheten, 2017) 
41 (Folkhälsomyndigheten, 2016) 
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obeskattade cigaretter på länsnivå, snarare visar intervjuer att det vilar på engagemang hos enskilda 
individer inom kommuner och myndigheter42.  

År 2012 initierade länsstyrelsen i Lunds kommun i Skåne län ett projekt för att minska andelen 
obeskattade cigaretter. Flera kommuner i länet uppvisade höga andelar obeskattade cigaretter i 
undersökningar. Tillsammans med sex kranskommuner startades samarbeten med myndigheter för 
att sprida information om obeskattade cigaretter43. Marie Pauly vid Enheten för social hållbarhet på 
Länsstyrelsen i Skåne var med under projektet och säger att samarbetet ledde till en större 
medvetenhet om att problemet existerar överallt, i stor som liten kommun. I Malmö har polisen gjort 
flera riktade och lyckade insatser för att minska andelen obeskattade cigaretter på marknaden. 
Under 2014 gjordes tillsyn hos 88 handlare i Malmö och hos 48 av dessa hittades felaktigheter 
(alltifrån styckvis försäljning av cigaretter till smuggelvaror). Håkan Gustafsson, polisinspektör i 
Malmö, pekar på att problemen inte finns bland de större, etablerade butikskedjorna utan är 
koncentrerat till mindre kvartersbutiker som riktar sig till de med lägre inkomster, ofta ungdomar44. 

Polisen i Göteborg har genom studiebesök hos Polisen i Malmö fått ta del av Malmös metoder, vilket 
har varit viktigt i arbetet mot obeskattade cigaretter i Göteborg. Genom samverkan med framförallt 
Skatteverket, men även Tullverket i vissa ärenden, har Göteborgspolisen gjort ett flertal tillslag som 
lett till ökade skatteintäkter. Göran Stenström, polisinspektör i Göteborg, försöker nu sprida 
engagemanget vidare inom länet;  

”Vi har även varit runt i länets andra kommuner och i Göteborgs ytterområden för att hjälpa till att 
sprida vår kunskap om hur man jobbar mer effektivt mot obeskattade cigaretter. Det krävs ett 

kontinuerligt arbete från alla kommuner och län i landet eftersom den illegala handeln hela tiden 
hittar nya sätt och nya märken att sälja.”45 

 
I maj 2016 presenterade Tobaksdirektivsutredningen ett förslag om unik identitetsmärkning av 
cigarettpaket och införande av tillståndsprövning för försäljning av tobaksvaror (SOU 2016:14)46. 
Dessa två åtgärder kan utgöra viktiga steg i arbetet mot obeskattade cigaretter. Enligt Stenström 
kommer ID-märkning göra att beslagtagna paket blir lättare att spåra och tillståndsprövning kommer 
ställa nya krav på samarbete mellan kommun och polis. Enligt Tobaksutredningens förslag ska 
kommunen vid fråga om tillståndsprövning inhämta synpunkter om näringsidkaren från polisen innan 
sbeslut om tillstånd fattas. Har näringsidkaren tidigare blivit fälld för att ha sålt obeskattade 
cigaretter bör tillstånd inte ges, säger Göran Stenström på Göteborgspolisen47.   

1.3 Prisskillnader är drivkraften till att undvika beskattning 
Som på de flesta marknader är priset en styrande variabel. Den del av priset som utgörs av 
punktskatter och moms på ett paket cigaretter i Sverige är betydande, vilket ligger bakom de 
ekonomiska drivkrafterna att undvika beskattning. Prisskillnaderna mellan länder i Europa är också 
stora och skapar incitament för både legal och illegal införsel till Sverige. 

Den obeskattade marknaden drivs av underliggande faktorer. Den huvudsakliga drivkraften är 
ekonomisk. Faktorer som tillgänglighet faller på sin egen orimlighet. Det måste anses vara generellt 

42 (Kilner, 2016) 
43 (Pauly, 2016) 
44 (Gustafsson, 2015) 
28  (Stenström, 2016) 
46 (SOU 2016:14, 2016) 
47 (Stenström, 2016) 
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god tillgång på beskattade cigaretter i samhället, och illegala piratkopior av kända märken tyder på 
att obeskattade cigaretter försöker renommésnylta på välkända märken. 

I Sverige består priset på ett paket lagligt inköpta cigaretter till största del av skatt (punktskatt och 
moms)48. Tabellen nedan visar skatterna för ett cigarettpaket som säljs för 55 kronor i detaljhandeln. 
Det finns därmed pengar att tjäna på att undvika hela eller delar av skatten, antingen på legal eller 
illegal väg. Den illegala handeln kan generera stora vinster till en relativt låg risk genom att profitera 
på dessa prisskillnader49. 

Figur 14 Nedbrytning av priset för ett paket cigaretter i Sverige 201750 

Ett paket cigaretter för 55 kr (20 cigaretter) 2017   

SEK     
Punktskatt 31,0 56,3% 
Moms 11,0 20,0% 
Produktions- och distributionskostnader, samt 
vinstmarginal i alla led 13,1 23,7% 

Pris 55,0 100,0% 

 

De ekonomiska incitamenten styrs av prisskillnader både mellan den obeskattade och den 
beskattade marknaden i Sverige som beskrivits ovan, men också mellan länder. Figuren nedan visar 
det fullt beskattade genomsnittspriset för ett paket cigaretter i olika länder i EU, Norge och Schweiz, 
samt de viktigaste importländerna för illegala cigaretter till nämnda länder51.  

Figur 15 Priset på beskattade cigaretter i EU, Norge, Schweiz, samt andra Europeiska länder 

 

Det finns av förklarliga skäl ingen officiell statistik över priset på obeskattade cigaretter, men skatter 
förklarar bara en del av skillnaderna i priser mellan länder redovisade i figuren ovan. Samtliga länder 
inom EU har skattesatser på cirka 70-90 procent av försäljningspriset, varför även priset exklusive 
skatt skiljer kraftigt mellan till exempel Sverige och Polen. 

48 (Skatteverket, 2017) 
49 (Levi, 2015) 
50 (Skatteverket, 2017) 

51 (KPMG LLP in the UK, 2016) 
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1.4 Organiserad brottslighet ligger bakom en stor del av den illegala 
handeln 

Den illegala cigaretthandeln är lukrativ och har blivit mål för organiserad brottslighet. Kopplingen 
är väldokumenterad och kan även urskiljas i brottsstatistik i Sverige. Brottsligheten finns i alla led, 
från produktion till distribution till slutkund. Metoden att ta in produkterna skattefritt i landet via 
ett så kallat skatteupplag på legal väg, för att i ett senare skede undvika beskattning, är vanligt 
förekommande. För att bekämpa den organiserade brottsligheten på ett effektivt sätt måste 
myndigheter i olika länder samarbeta på ett internationellt plan.  

Den illegala handeln med tobak har en lång historia i en internationell kontext. Rapporten ”Financing 
of organised crime”52 delar in kriminaliteten i fyra huvudsakliga delar: 

• Småskalig införsel över tillåten ranson för eget bruk: Bygger på att frekvent resa över gränsen 
mellan länder med relativt små kvantiteter, som sedan säljs på den svarta marknaden. 

• Storskalig smuggling: Legalt producerade cigaretter som blir illegala genom att smugglas till 
en annan marknad än vad de var avsedda för. Enligt Skatteverket kan en enda långtradare 
fullastad med smuggelcigaretter till Sverige undvika punktskatter på cirka 13-14 miljoner 
kronor53. 

• Piratkopiering: Illegal produktion av kopior av kända märken. 
• Övrigt, till exempel Illegal Whites och stölder:  

o Illegal Whites: Legal produktion av speciella varumärken avsedda att smugglas in till 
exempelvis Sverige. Dessa har därför som regel svensk varningstext. 

o Stölder: Inbrott i lager eller butiker för att stjäla legal tobak som sedan säljs på den 
svarta marknaden. 

Den illegala handeln med tobak tog fart i Sverige på 1990-talet till följd av de kraftiga 
skattehöjningarna på tobak samt inträdet i EU som öppnade gränserna54. Detta kan också tydligt 
observeras i Tullverkets statistik över gjorda beslag som före mitten av 1990-talet låg på relativt låga 
nivåer. Enskilda större beslag medför enligt Tullverket att mängderna varierar kraftigt från år till år 
och ska inte ses som att smugglingen ökar eller minskar i samma omfattning55. Det är därför förenat 
med stor osäkerhet att direkt utifrån Tullverkets beslag utläsa en ökning eller minskning av 
obeskattade cigaretter under 2000-talet. Tullverkets statistik i kombination med 
paketundersökningens resultat pekar mot att endast 5-10 procent av alla illegalt införda cigaretter 
beslagtas av myndigheterna. 

  

52 (Levi, 2015) 
53 (Bergman, 2014) 
54 (Levi, 2015) 

55 (Rydén, 2016) 
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Figur 16 Tullverkets beslag av cigaretter56 

 

Den organiserade brottsligheten bakom obeskattade cigaretter har ofta internationell koppling. 
Enligt rapporten ”Cigarette smuggling trends from Latvia to Sweden”57 är det stora, välorganiserade 
kriminella organisationer med koppling till annan brottslighet och korrupta beslutsfattare som ligger 
bakom en stor del av de obeskattade cigaretter som smugglas till Sverige. Oftast står länder i östra 
Europa, Ryssland och Kina för produktionen varifrån de transporteras antingen direkt till Sverige eller 
via ett transitland. Just Lettland har kommit att bli ett vanligt transitland för smugglingen till Sverige. 
För att komma åt de kriminella ligorna bakom smugglingen anser Kegö (2016) att det krävs ett 
internationellt samarbete, där myndigheter i länderna som är mål för smugglingen samarbetar med 
cigaretternas ursprungs- och transitländer.  

”Idag finns inget samarbete mellan till exempel Tullverket och cigarettsmugglingens ursprungsländer. 
Det vi har är Europol, men deras arbete fungerar inte på det sättet. Till stor del handlar det om 

resurs- och tidsbrist hos våra myndigheter.”58 

Brottsligheten kring illegal tobak i Sverige är noga planerad ekonomisk brottslighet. Skatteupplag är 
ett vanligt förekommande upplägg och innebär att man för in tobaken legalt till skatteupplaget. När 
varorna sedan ska förflyttas från skatteupplaget ska punktskatt betalas, men i fallet med obeskattade 
cigaretter försvinner varorna från skatteupplaget utan att punktskatt erlagts. Skattebrott och annan 
ekonomisk brottslighet utreds av Ekobrottsmyndigheten. Deras arbete rör sig bland annat om brott 
där samhället är offret, till exempel vid minskade skatteintäkter som konsekvens av brottet.59 Även 
Ekobrottsmyndigheten samarbetar internationellt i sina utredningar. Inom EU kan de få så kallad 
”rättslig hjälp” av andra länder genom Eurojust60 och utanför EU kontaktar man vanligtvis landets 
justitiedepartement.61  

1.4.1 Lagregleringar och tobak  
I mars 2016 lämnade Tobaksdirektivsutredningen ett slutbetänkande baserat på EU:s tobaksdirektiv 
från 2014. Den 20 maj 2016 trädde omfattande förändringar av tobakslagen i kraft till följd av 
direktivet. Lagändringarna började gälla direkt, med undantaget att det är tillåtet att sälja 
cigarettpaket enligt de äldre reglerna fram till 20 maj 2017. Ändringarna i lagen rör framförallt 

56 (Tullverket, 2017) 
57 (Maïga & Kegö, 2015) 

58 (Kegö, 2016) 
59 (Ekobrottsmyndigheten, 2016) 
60 (Eurojust, 2016): Eurojusts uppdrag är att förbättra de nationella myndigheternas effektivitet i samband med utredning 
och åtal vid gränsöverskridande och organiserad brottslighet. 
61 (Lundgren, 2016) 
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smaktillsatser, hälsovarningar och antal cigaretter per paket som nu måste vara minst 20 stycken 
(Europeiska Kommissionen, 2016).  

EU:s tobaksdirektiv från 2014 och tobaksdirektivsutredningens slutbetänkande från 2016 innehöll 
även riktlinjer för nätförsäljning av tobak mellan EU-länder, tillståndsprövning av tobaksförsäljare och 
unik identitetsmärkning av cigaretter. Sune Rydén, Tullverkets dåvarande62 nationella specialist på 
alkohol och tobak, säger att införandet av en ID-märkning på cigarettpaket gör spårning av paketen 
enklare efter ett tillslag i butik, vilket kan verka avskräckande. Han menar även att tillståndsprövning 
av försäljare är något som skulle ha stor betydelse för andelen obeskattade cigaretter i Sverige. 
Göran Stenström, polisinspektör på Göteborgspolisen, säger att tillståndsprövning av dessa 
näringsidkare skulle innebära att de som tidigare straffats för försäljning av obeskattade cigaretter 
inte skulle beviljas tillstånd att sälja igen. Dessutom innebär förslaget med tillståndsprövning att 
kommunen och polisen samarbetar, och samverkan mellan kommun och myndigheter är något som 
visat sig mycket effektivt i arbetet mot obeskattade cigaretter, då tillslagen blir fler och andelen 
punktskatter som betalas likaså.  

1.4.1.1 Uppskovsförfarande, Skatteupplag och EMCS 
Ett alternativ till smuggling, och som enligt tidigare års rapporter visat sig vanligt förekommande, är 
att kriminella ligor importerar cigaretter lagligt via skatteupplag men utan att betala punktskatt63. 
Skatteupplag har fyllt en central roll i det system som inrättats för att kunna förflytta obeskattade 
varor inom Sverige eller inom EU. Punktskattepliktiga varor såsom cigaretter och alkohol kan vid 
lagring på skatteupplag importeras eller köpas inom EU utan punktskatt. Punktskatterna debiteras 
istället när varorna tas ut från lagret och lämnar uppskovsförandet. I en rapport från Skatteverket, 
beskrivs hur handel via skatteupplag systematiskt används av aktörer med kriminella avsikter64. År 
2011 inrättade EU det gemensamma datasystemet EMCS där bl.a. alla transporter av obeskattade 
cigaretter mellan länder måste registreras så att myndigheterna ska kunna följa sändningarna. Från 
den 1 april 2014 måste även EMCS användas vid förflyttningar av obeskattade punktskattepliktiga 
varor inom Sverige, något som enligt Tullverket kan komma att minska missbruket av skatteupplag 
och istället öka smugglingen65. Metoderna för att lura myndigheterna varierar och ingen vet säkert 
hur mycket obeskattade cigaretter som illegalt förs ut från uppskovsförfaranden i Sverige. Av 
Skatteverkets utredningar framgår att förflyttningar som är registrerade som mottagna i EMCS-
systemet inte har kommit fram till det uppgivna skatteupplaget. Det har även förekommit upplägg 
där varor rapporterats som exporterade men sålts vidare inom Sverige66. 

Enligt skatteverket har EMCS underlättat myndighetens arbete då det bland annat medför större 
transparens i transporterna. Systemet skapar klarhet gällande exempelvis vem som har det 
skattemässiga ansvaret i händelsen av en tvist mellan avsändare och mottagare.  

”Med det digitala systemet är det tydligt vem som bär det skattemässiga ansvaret vilket gör att vid 
kontroll vet vi vilka mängder som ska finnas i skatteupplaget”67 

Systemet fungerar även som ett hjälpmedel för Tullverket då varje försändelse har ett unikt ID som 
bl.a. beskriver varuslag och mängd vilket underlättar vid gränskontroller. Om försändelsen inte skulle 
vara registrerad eller annan nödvändig skattedeklaration saknas stoppas försändelsen. 

62 Sune Rydén gick i pension 2017 
63 (Svensson, 2016) 
64 (Bergman P. , 2014) 
65 (Regeringen, 2013) 
66 (Bergman P. , 2014) 
67 (Campalto, 2017) 
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Sedan lagändringarna 1 april 2014 har skatteverket även fått större möjligheter att göra kontroller av 
skatteupplag och med EMCS-systemet vet de exakt vilka kvantiteter som bör finnas på upplaget.  

”Punktkontrollerna, vilka är mindre omfattande än revision, ger oss bl.a. möjligheten att göra 
oannonserade besök för att stämma av lagerbokföring. Vi har även fått större möjligheter till att ta 
lagersäkerheten i anspråk än tidigare, egentligen så fort den som ansvarar för tobaksskatten inte 

betalar in i tid.” 64 

Enligt Ekobrottsmyndigheten har det dock skett en ytterligare internationalisering av brottupplägg 
som innefattar skatteupplag. Myndigheten menar att de nätverk som tidigare använde 
uppskovsförfarande baserade i Sverige numera allt mer använder sig av utländska bolag. Detta beror 
bl.a. på att svenska myndigheter har blivit mycket bättre på att upptäcka och riskbedöma de bolag 
som kan komma att användas som brottsverktyg.  

”Det är en ny strategi som vi kallar ”fiktiva uppskovtransporter” som kan se ut på följande vis: En 
godkänd upplagshavare i Baltikum gör en försändelse till en godkänd upplagshavare i Danmark men 

transporten sker via Sverige dit varorna egentligen är tänkta. Under transit genom Sverige avviker 
tobaksvarorna och lastbilen fortsätter till Danmark där cigaretterna registreras som mottagna trots 

att det inte sker någon leverans. Man rundar helt enkelt det svenska kontrollsystemet. Bolaget i 
Danmark är riggat med målvakter och får ta skattesmällen.”68 

Ekobrottsmyndigheten menar att nätverken har blivit mer internationella vilket kräver att de 
brottsbekämpande myndigheterna också har ett internationellt perspektiv då brottslingarna 
utnyttjar respektive lands jurisdiktion. De menar att EMCS är ett bra system men att svårigheten 
ligger i att bedöma risktransporterna och riskbolagen som ändå lyckas runda systemet med olika 
kreativa upplägg.  

”För att identifiera risktransporter och riskbolag hade ytterligare information och samarbete mellan 
myndigheter i olika länder behövts, på EU-nivå.64 

1.4.2 Råtobak 
1.4.2.1 Bakgrund 

I förra årets undersökning identifierades trenden med ökande försäljning av råtobak, vilken ofta säljs 
i samma butiker som de obeskattade cigaretterna. Enligt länsstyrelserna i Västra Götaland och 
Skånes län har antalet frågeställningar om så kallad råtobak ökat dramatiskt de senaste åren och på 
Skatteverket har man efterfrågat regeländringar på området.  

Råtobaken har vid kontroller i stor utsträckning visat sig vara röktobak och förmodas vara ett nytt 
alternativ till att sälja obeskattad tobak för rökning, då myndigheter och flera kommuner under en tid 
arbetat effektivt mot just cigaretter. Polisen och Tullverket såg under 2016 en markant ökning av så 
kallad råtobak vid sina tillslag.  

Försäljningen av så kallad råtobak som inte punktbeskattas är lukrativ. Enligt Skatteverket ska 1 kilo 
röktobak beläggas med 1852 kronor i skatt, men i dagsläget förekommer det att råtobak säljs under 
200 kronor kilot. En förpackning skulle vara betydligt dyrare om tobaken beskattats korrekt. 
Skatterättsnämnden har under tidig höst 2016 lagt fram ett förhandsbesked som behandlar 
klassificering av röktobak samt smaksättning.  

68 (Ekobrottsmyndigheten, 2017) 
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1.4.2.2 Utveckling sedan 2016 
Enligt skatteverket har problematiken varit att definitionen av skattepliktiga produkter i 
tobaksskattelagen och kvalificering enligt KN-nomenklaturen (används av samtliga EU-länder i deras 
utrikeshandelsstatistik för varor och även i EU:s gemensamma tulltaxa) tidigare inte varit identiska. 
Då tullverket följer klassificeringen i KN-nomenklaturen och skatteverket klassificeringen i 
tobaksskattelagen har detta skapat tvister om råtobaken ska anses som punktskattepliktig då den 
relativt enkelt kan förfinas till röktobak. 

Sedan april 2016 har dock klassificering i KN-nomenklaturen ändrats för att överensstämma med 
tobaksskattelagens definition samtidigt som en dom (C-638/15)69 erhållits från EU-domstolen den 6 
april 2017. Domen slår fast att 

Artikel 2.1 c och artikel 5.1 i direktiv 2011/64 ska tolkas så, att torkade, platta och 
ojämna tobaksblad vars bladskaft delvis tagits bort och som har genomgått 

grundläggande torkning och kontrollerad befuktning, och som innehåller glycerin 
samt går att röka efter en enkel beredning som består i att bladen hackas eller 

skärs för hand, omfattas av begreppet ”röktobak”, i den mening som avses i dessa 
bestämmelser. 

Vad som anges är att de tobaksprodukter som går att röka utan industriell beredning är skattepliktiga 
vilket medför att många av de råtobaksprodukter som finns ute på marknaden idag är skattepliktiga 
enligt tobaksskattelagen. 

Nu kommer det att krävas att Skatteverket kontrollerar försäljningen d.v.s. de som tillverkar eller 
importerar tobak för att utreda om dessa korrekt betalar skatt. Skatteverket har även möjlighet att 
beskatta en handlare med hjälp av innehavsbeskattning, om denna inte kan visa att tobaksvaran 
redan har beskattats i Sverige. Enligt skatteverket har det redan idag skett beslut om skatt i Sverige 
på produkter som varit märkta med råtobak men som har bedömts vara skattepliktiga produkter 
enligt tobaksskattelagen och det kommer säkerligen att komma fler beslut70.  

1.1.1 Geografisk spridning inom Sverige 
Utbredningen av organiserad brottslighet varierar i Sverige. Enligt BRÅ finns det vissa typer av brott 
som anses ha en tydlig koppling till organiserad brottslighet71. Vid analys av mängden anmälda brott 
inom dessa brottstyper (mätt per 1 000 invånare) och paketundersökningens resultat kan ett 
samband utläsas. Län som har hög frekvens av dessa brottstyper tenderar också att ha en hög andel 
obeskattade cigarettpaket. För att minska enskilda års påverkan på resultatet är analysen baserad på 
ett genomsnitt över tre års tid, 2013-2015. Tre län (Skåne, Stockholm och Östergötland) har betydligt 
fler anmälda brott och har därför behandlats som en egen grupp. Korrelationen är statistiskt 
signifikant för båda grupper av data var för sig samt även om man behandlar grupperna ihop. 

69 (C-638/15, 2017) 
70 (Campalto, 2017) 
71 Typerna är: Smuggling, häleri, koppleri och människohandel (BRÅ, Brott och statistik, 2015) 

31 
 

                                                



 Figur 17 Anmälda brott inom BRÅs brottstyper som främst representerar organiserad brottslighet genomsnitt 2012-2014, 
och andel obeskattade cigarettpaket per län, genomsnitt 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysen ovan uppvisar ett statistiskt samband mellan organiserad brottslighet och andelen 
obeskattade cigaretter. Om det finns ett kausalt samband, vilket dock inte bevisas med endast 
korrelation, är det sannolikt att andelen obeskattade cigaretter drivs av den organiserade 
brottsligheten, vilket också har stöd i litteraturen. 

1.4.3 Stöldgods från inbrott blir också obeskattade cigaretter 
Paketundersökningen fångar inte den del som utgörs av stulna legala cigaretter från främst inbrott 
i butiker. En grov uppskattning är att stöldgods från inbrott i butiker står för ytterligare 0,2-0,4 
procent av den totala cigarettmarknaden, till ett värde av 40-80 miljoner kronor per år. Då 
punktskatt redan har erlagts i grossistledet blir skattebortfallet endast momsen, omkring 8-16 
miljoner kronor årligen. 

Tidigare rapporter i denna serie har pekat på problemet med stöldgods från inbrott i butiker.72 Dessa 
cigaretter som stjäls kommer ut på den svarta marknaden, men då de har svensk varningstext 
klassificeras de som fullt beskattade cigaretter i paketundersökningen. Till förra årets rapport gjordes 
en grov uppskattning av hur mycket inbrott i butiker bidrar till den obeskattade marknaden. För årets 
rapport har vi gjort samma skattning. Siffrorna ska dock ses som indikativa, och ingår inte i de figurer 
och tabeller som visas i rapporten. 

För att uppskatta mängden stöldgods har vi utgått från antalet butiker som säljer tobak, vilket är 
cirka 10 000 stycken i Sverige.73 Svensk Bensinhandel uppskattar att cirka 10 procent av deras butiker 
utsätts för inbrott där tobak stjäls (Dimmlich, 2015). Officiell statistik över inbrott i butiker från BRÅ 
(BRÅ, Brott och statistik, 2015) pekar mot en något högre andel butiksinbrott generellt, cirka 19 
procent. Dessa två scenarion har använts som låg respektive hög skattning. 

Vidare har inbrott kategoriserats som tre huvudtyper utifrån rapportering i media74. Små inbrott där 
man stjäl vad som finns framme i kassan, mellanstora där man tar sig in i butikens lager, och stora 
tillgrepp mot större matvarubutiker. Det har antagits att det stjäls 10, 200 respektive 2 000 limpor 
cigaretter i de tre kategorierna av inbrott, vilket stämmer överens med den bild som Svensk 
Bensinhandel har.75 Detta motsvarar värden om cirka 5 000 kronor, 100 000 kronor respektive 1 

72 (United Minds, 2014) 
73 (Swedish Match, 2015) 
74 Exempelvis: (Barometern, 2015); (Tidningen Härjedalen, 2015); (Östersundsposten, 2015) 
75 (Dimmlich, 2015) 
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miljon kronor76. Olika intensitet har antagits för de olika brottstyperna; stora inbrott cirka var 
fjortonde dag upp till en gång per vecka och mellanstora inbrott cirka två per vecka upp till varannan 
dag. Resterande butiksinbrott har antagits vara små inbrott. 

Baserat på begränsad fakta och ovan gjorda antaganden indikerar en grov uppskattning av inbrottens 
storlek på att mellan 15-30 miljoner cigaretter stjäls till ett värde av 40-80 miljoner kronor. Detta 
motsvarar 0,2 procent till 0,4 procent av den totala cigarettmarknaden i Sverige. Punktskatter erläggs 
när butiken köper från grossist. Därmed kan man anta att staten normalt får intäkter från punktskatt 
på stöldgods vid butiksinbrott, men går miste om momsintäkterna. Skattebortfallet beräknas till cirka 
8-16 miljoner kronor. 

  

76 Antaget ett värde om 50 kr per paket, och 10 paket per limpa. 
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2. Vad tycker rökare i Sverige om ”billiga 
cigaretter”? 

En telefonundersökning har genomförts med 600 vuxna rökare i Sverige för att kartlägga attityder 
till ”billiga cigaretter”. 

På uppdrag av Tobaksleverantörsföreningen utförde företaget Concilia intervjuer med 600 rökare i 
Sverige under april 2017. Syftet med undersökningen var att kartlägga attityden till cigaretter som 
säljs till låga priser, vilka i många fall är obeskattade. Totalt genomfördes ca 5600 bruttointervjuer för 
att finna 600 rökare (10,7 procent incidens, vilket är i nivå med förra årets mätning). Det finns 
inkonsekvens mellan svaren på vissa av frågorna vilket troligen beror på en rädsla att ”erkänna fel”. 
Tillvägagångssättet finns beskrivet mer detaljerat i Appendix A.4. 

”Billiga cigaretter” definieras som ett cigarettpaket som säljs för under 43 kronor i handeln. 
Prisgränsen på 40 kronor per paket sattes i de tidigare undersökningarna 2013 och 2014 med hänsyn 
till dåvarande skattenivån för tobak. År 2015 höjdes prisnivån för ”billiga cigaretter” och 50 procent 
av de tillfrågade svarade på om de köpt cigaretter under 40 kronor respektive 43 kronor. Sedan 2016 
tillfrågades personerna enbart om inköp under 43 kronor och av jämförelseskäl används svar på 
nivån 43 kronor från 2015. För resultaten från tidigare år är nivån dock fortfarande 40 kronor.  

2.1 Attityder till ”billiga cigaretter” 
Cirka 53 procent av vuxna rökare anser att det är okej att köpa cigaretter som kostar mindre än 43 
kronor per paket. Män är generellt mer accepterande än kvinnor. Unga och vuxna upp till 44 år är 
generellt mer accepterande än äldre. 

Undersökningen visar att drygt varannan tillfrågad rökare, 53 procent, tycker att det är okej att köpa 
cigaretter till ett lägre pris än 43 kronor per paket. Detta är en marginell minskning från föregående 
år (58 procent), men i linje med 2013 års resultat där 54 procent ansåg att det var okej att köpa 
billiga cigaretter men då till referenspriset 40 kronor. I 2015 års undersökning ställdes frågan om 
billiga cigaretter med ett pris på både 40 och 43 kronor. Förändringen mellan 2016 och 2017 är 
däremot inte statistiskt säkerställd och innehåller skillnad i lägstapris. Acceptansen mot billiga 
cigaretter är således fortsatt på en hög jämn nivå, där drygt hälften av de tillfrågade tycker att det är 
okej att köpa billiga cigaretter (under 43 kronor).  
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Figur 18 Tycker du att det är okej att köpa ”billiga cigaretter” under 43 kronor (40 kr 2013-2014)? 

  

Män är något mer positiva än kvinnor när det gäller inställningen till att köpa billiga cigaretter, 54 
procent av männen och 47 procent av kvinnorna i undersökningen uppger att det är okej att köpa 
“billiga cigaretter”. Acceptansnivån hos män har dock sjunkit från 2014 och 2015 års nivå då den låg 
omkring 60 procent. För kvinnor är acceptansnivån i linje med resultatet 2014.   

 

Figur 19 Tycker du att det är okej eller inte okej att köpa “billiga cigaretter” under 43 kronor? (fördelat på kön) 

  

Acceptansen är högst bland män, och i åldersgruppen 30-44 år, där 68 procent tycker det är okej att 
köpa billiga cigaretter. Även kvinnor i samma åldersgrupp uppvisar högst acceptans för billiga 
cigaretter (58 procent). Den grupp som visar näst högst acceptans är unga vuxna (64 procent för män 
respektive 52 procent för kvinnor). I alla åldersgrupper upp till 65 år är det nära hälften eller fler som 
anser att det är okej att köpa ”billiga cigaretter” medan acceptansen i ålderskategorin 65 och äldre är 
lägre. 
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Figur 20 Män: Tycker du att det är okej eller inte okej att köpa “billiga cigaretter” under 43 kronor? (fördelat på ålder) 

  
Figur 21 Kvinnor: Tycker du att det är okej eller inte okej att köpa “billiga cigaretter” under 43 kronor? (fördelat på ålder) 

 

Endast 4 procent av vuxna rökare uppger att de har köpt cigaretter för under 43 kronor det senaste 
kvartalet.  

Trots att en hög andel av de tillfrågade rökarna uppger att de tycker att det är okej att köpa 
cigaretter som kostar mindre än 43 kronor, är det endast 4 procent som uppger att de själva gjort 
detta under de senaste tre månaderna. Nivån har legat på 3-5 procent under de tre senaste åren och 
inga förändringar är statistiskt säkerställda. 

Det är känt från andra intervjubaserade undersökningar (Ramstedt, 2015) att de svarande tenderar 
att underrapportera, exempelvis gällande omfattningen av sin cigarettkonsumtion, så även i denna 
rapport.77  

När de svarande ombeds specificera det lägstapris de har inhandlat ett cigarettpaket för (se Figur 23) 
visar det sig att det är en större andel som redovisar ett lägre inköpspris än de som öppet svarar att 
de har köpt cigaretter under 43 kronor, t.ex. från 3 procent till 5 procent i 2016 år rapport. Denna 
inkonsekvens, som noterats även vid tidigare mätningar, går åt båda hållen mellan de två frågorna. I 

77 (Ramstedt, 2015) 
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de fall där korrespondenterna uppgett ett högre pris än när han eller hon ombeds specificera 
kostnaden, kan vi inte utesluta att det finns en viss rädsla i att ”erkänna fel” på denna fråga. 

Figur 22 Har du någon gång under de senaste 3 månaderna köpt ett paket cigaretter i Sverige som kostat mindre än 43 
kronor? 

 

2.2 Prisutvecklingen 
 
Lägstapriset på ett paket ”billiga cigaretter” går upp över tid. 

Resultaten från paketundersökningarna visar att lägstapriset per paket gått upp. Detta gäller 
cigaretter för under 40 kronor och upp till 45 kronor per paket, där färre anger detta pris som 
lägstapris. I årets undersökning är 50 kronor eller högre det vanligaste lägstapriset som 
respondenterna angett. Därmed tyder respondenternas svar på att prisutvecklingen för ”billiga 
cigaretter” följer den stigande pristrenden för beskattade cigaretter. 
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Figur 23 Vad kostade det billigaste cigarettpaketet, senaste 3 mån? 

  

Prissättning av cigaretter i Sverige baseras på ett högsta pris. Det är visserligen tillåtet att sälja 
cigaretter till lägre priser men beskattningen (punktskatt och moms) gör det omöjligt att ut ett för 
lågt pris utan att samtidigt gå med förlust.   

Tabellen nedan visar marginal med avseende på olika prissättningar. Det är inte möjligt att ta ut ett 
pris under 40 kronor i butik, och samtidigt betala alla skatter, produktion, distribution och erhålla en 
marginal. Likaså vid 43 kronor är marginalen på 3,60 kronor otillräcklig för att täcka produktion, 
distribution och handel enlig tobaksproducenterna. Gränsen vid 43 kronor är därför utifrån 2017 års 
skattesatser sannolikt i lägsta laget. 

Figur 24 Skatt och moms på cigaretter vid olika detaljhandelspris 

Punktskatt, moms och andra omkostnader vid olika priser   

SEK       

Pris per 
paket 

Punktskatt och 
moms 

Kvar för produktion, 
distribution och marginaler Kommentar 

35 37,8 (2,8) Ej möjlig utan att göra förlust 
40 38,8 1,2 Troligtvis ej möjlig 
43 39,4 3,6 Ingen marginal 
50 40,9 9,1 Låg marginal 
55 42,0 13,1 Normalpris  
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3. Externa kommentarer 
3.1 Skatteverket78 

”Det man säger är att de tobaksprodukter som går att röka utan industriell 
beredning är skattepliktiga vilket gör att många av de råtobaksprodukter 

som finns ute på marknaden idag är skattepliktiga enligt 
tobaksskattelagen” 

Från och med 1 april 2014 infördes flertalet lagförändringar bl.a. för att underlätta Skatteverkets 
kontrollarbete. Tre viktiga förändringar var:  

• Krav på registrering i EMCS (Excise Movement and Control System) även för nationella 
transporter som kräver att godkänd upplagshavare eller avsändare ska sända iväg 
tobaksvaror under skatteuppskov. 

• Ändring i beräkning av lagringssäkerhet och när säkerheten kan tas i anspråk: Syftet med 
ändringen är att Skatteverket ska kunna ta den nya säkerheten i anspråk i flera situationer än 
tidigare om upplagshavaren inte betalar tobaksskatten. 

• Punktskattebesök: Syftet med besök är att kontrollera att upplaghavaren fullgör sina 
skyldigheter. 

Ser ni på Skatteverket att det skulle behövas några nya lagändringar? 

- Ändringarna som kom 1 april 2014 har varit bra och hjälpt oss i vårt arbete, jag ser inget 
behov av några stora lagändringar just nu. Punktkontrollerna, vilka är mindre omfattande än 
revision, ger oss bl.a. möjligheten att göra oannonserade besök för att stämma av 
lagerbokföring. Vi har även fått större möjligheter till att ta lagersäkerheten i anspråk än 
tidigare, egentligen så fort den som ansvarar in tobaksskatten inte betalar in i tid. 

Har införandet på elektronisk registrering i EMCS vid transport mellan Skatteupplag inom EU haft 
någon märkbar effekt efter införandet? 

- Det har gått för kort tid för att utvärdera systemet men vi ser positivt på de förändringar som 
har genomförts. 

- EMCS gör att vi kan se när en transport är på väg till ett företag, vilken kvantitet samt vilken 
säkerhet de har. Det, tillsammans med möjligheten till de nya punktskattebesöken gör att vi 
kan var mycket mer synliga och göra snabba kontroller.  

- Innan EMCS följde en pappersföljesedel med transporten vilket medförde att det var svårare 
myndigheten att kontrollera. Men med det digitala systemet är det transporterna synliga, 
från vem, till vem, varuslag och mängder. Vid kontroll gör det att vi vet vilka mängder som 
ska finnas i skatteupplaget.  

- Systemet underlättar även för Tullverket då varje försändelse har ett unikt ID som bl.a. 
beskriver varuslag och mängd vilket underlättar vid gränskontroller. Om försändelsen inte 
skulle vara registrerad och annan nödvändig skattedeklaration saknas blir försändelsen 
stoppad. 

78 (Campalto, 2017) 
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Sedan några år tillbaka har det blivit allt vanligare med öppen försäljning under benämningen 
råtobak i många mindre tobaks- eller närlivsbutiker, vad är Skatteverkets syn på råtobak? 

- Problematiken har varit att definitionen av skattepliktiga produkter i tobaksskattelagen och 
kvalificering enligt KN-nomenklaturen (används av samtliga EU-länder i deras 
utrikeshandelsstatistik för varor och även i EU:s gemensamma tulltaxa) tidigare inte 
överensstämt.  

- Men sedan april 2016 har klassificering ändrats i KN-nomenklaturen samtidigt som det 
kommit en dom från EU-domstolen från den 6 april 201779. Det gäller ett förhandsavgörande 
om den aktuella tobaken är en skattepliktig produkt eller inte. Domen säger bl.a. ”Torkad, 
platta, ojämna tobaksvaror vars blad delvis tagits bort och som genomgått grundläggande 
torkning och kontrollerad befruktning och går att röka efter enkel beredning som består av 
att bladen hackas eller skärs för hand omfattas av begreppet röktobak”. Det man säger är att 
de tobaksprodukter som går att röka utan industriell beredning är skattepliktiga vilket gör att 
många av de råtobaksprodukter som finns ute på marknaden idag är skattepliktiga enligt 
tobaksskattelagen.  

- Nu kommer det att krävas att skatteverket kontrollerar de som tillverkar eller importerar 
tobak för att utreda om de betalar den korrekta skatten. 

- Ett annat medel vi har är innehavsbeskattning. Om en handlare innehar en tobaksvara som 
inte kan påvisas har beskattats i Sverige kan Skatteverket påföra tobakshandlaren skatt på 
dessa produkter.  

- Redan idag har det i Sverige skett beslut om skatt på produkter som varit märkta med 
råtobak men som har bedömts vara skattepliktiga produkter enligt tobaksskattelagen och det 
kommer säkerligen att komma fler beslut.  

Enligt tobaksdirektivsutredningen (SOU 2016:14) som lämnades i slutbetänkande i maj 2016 
framfördes ett antal förslag som syftar till att minska bruket av tobak och till att motverka den illegal 
handel med tobak. Förslagen innefattar ibland annat: 

• Tillståndsplikt för försäljning av tobak 
• Förbud mot exponering av tobaksvaror i butiker 

 

Enligt förslaget kommer den nya tobakslagen att träda i kraft den 1 januari 2018. 

  

79 (C-638/15, 2017) 
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3.2 Ekobrottsmyndigheten80 

”DÅ DE BROTTSLIGA NÄTVERKEN AGERAR PÅ EN INTERNATIONELL SPELPLAN KRÄVER DET 

ATT BROTTSBEKÄMPANDE MYNDIGHETER OCKSÅ ARBETAR GRÄNSÖVERSKRIDANDE ” 

Skatteupplag har sedan tidigare varit ett känt medel för att ta in obeskattade cigaretter, vanligtvis 
Illegal Whites, som sedan kan distribueras utan att punktbeskattas. Har ni sett någon förändring i 
strategi? Har införandet av EMCS skapat någon förändring i beteende?  

- Vi har noterat att det har skett en ytterligare internationalisering av ett redan internationellt 
brottsupplägg. Nätverk som tidigare använde uppskovsförfarande baserade i Sverige 
använder sig numera allt mer av utländska bolag. Det är bl.a. för att svenska myndigheter 
har blivit mycket bättre på att upptäcka och riskbedöma de bolag som kan komma att 
användas som brottsverktyg.  

- Det är en ny strategi som vi kallar ”fiktiva uppskovtransporter” som kan se ut på följande vis: 
En godkänd upplagshavare i Baltikum gör en försändelse till en godkänd upplagshavare i 
Danmark men transporten sker via Sverige dit varorna egentligen är tänkta att fraktas. Under 
transit genom Sverige avviker tobaksvarorna och lastbilen fortsätter till Danmark där 
cigaretterna registreras som mottagna trots att någon leverans inte sker. Man rundar helt 
enkelt det svenska kontrollsystemet. Bolaget i Danmark är riggat med målvakter och får ta 
skattesmällen.  

- Ytterligare ett problem som uppstår är var skattebrottet har skett i och med att tre eller fler 
länder involveras i brottet. 

- Då de brottsliga organisationerna har blivit allt mer internationella krävs att 
brottsbekämpande myndigheter också har ett internationellt perspektiv eftersom 
brottslingarna utnyttjar respektive lands jurisdiktion. 

Ser ni att det hade behövts några ytterligare skärpningar eller förändringar i lagen?  

- Systemet är bra i sig, det går dock inte att se vilket transitland är mellan ursprungsland och 
destinationsland. Men även om det fanns information om transitland är det inte 
nödvändigtvis så att de som har kriminellt uppsåt skulle hålla sig till färdplanen.  

- Svårigheten är att bedöma risktransporterna och riskbolagen vilka nu har tagit steget till 
internationell nivå. För att identifiera risktransporter och riskbolag hade ytterligare 
information och samarbete mellan myndigheter i olika länder behövts, på EU-nivå. 

  

80 (Ekobrottsmyndigheten, 2017) 
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3.3 Tullverket81 

ANGÅENDE RÅTOBAK: ”TULLVERKET HAR UPPFATTNINGEN ATT GENOM EU-DOMEN HAR 

GRÅZONEN FÖR VAD SOM ÄR SKATTEPLIKTIG RÖKTOBAK MINSKAT BETYDLIGT. DOMEN GER 

UTFÖRLIGA ANVISNINGAR PÅ DEFINITIONS-BEGREPPEN FÖR RÖKTOBAK.” 

Varifrån kommer störst andel av smuggelcigaretterna och har det skett någon ändring i hur 
smugglingen till Sverige sker?  

- Vi ser fortfarande att den största andelen smuggelcigarretter kommer från Baltländerna 
samt Vitryssland och Ryssland. 

o Med avseende på de beslag Tullverket har gjort är införselvägarna de samma som 
förut med fokus på stora införselhamnar i framförallt västra och södra delen av 
Sverige men även i Stockholmsområdet. Även lastbilar via fartyg och Öresundsbron 
står för en stor del av införseln.  

- Sedan något år tillbaka har vi märkt av att det skett en skiftning i införseln av 
smuggelcigarretter till Sverige. Antal beslag har blivit fler men kvantiteterna har blivit mindre. 
Vi ser exempelvis att det blivit en något mindre kvantitet som tas in genom lastbilar eller 
containrar och en ökning av importer via mindre transportmedel. En eventuell förklaring till 
detta skulle kunna vara att fler containrar och lastbilar skannas med hjälp av portabel 
skanningsutrustning.  

Varför varierar beslagen av tobak kraftigt mellan åren? 

- Beslagstrender varierar år från år. Det kan handla om resursallokering inom olika 
områden inom Tullverket vilket gör att vi får prioritera andra områden. En annan viktig 
aspekt i arbetet mot illegal handel med tobak är tillgång till underrättelseinformation på 
området. Urval- och selektering av kontrollobjekt i alla flöden bygger på strategisk- 
och/eller taktiskt underrättelseinformation, detta för att nå bästa resultat. Här är 
nationellt och internationellt samarbete och samverkan av stor vikt. 

EMCS 
Hur har införande av EMCS påverkat arbetet på Tullverket och har det bidragit till ökade tillslag?  

- EMCS är primärt ett kontrollsystem för Skatteverket som Tullverket har tillgång till vilket 
gör att det inte är vårt primära verktyg i arbetet att beslagta smuggelvaror.   

- Tullverket använder däremot EMCS som ett hjälpmedel då kontroll av en transport 
genomförs för att se om försändelsen är korrekt dokumenterad. Det kan ge en indikation 
på att något i försändelsen är tvivelaktigt och att ytterligare kontroll behövs göras. 
Systemet har därmed inte varit avgörande i Tullverkets arbete men är ett ytterligare 
hjälpmedel vid kontroll av transporter.  

Ser ni några förändringar som bör göras för att förbättra EMCS-systemet? 

- En möjlig förbättringsåtgärd för EMCS är dokumentering av försändelseväg. Det skulle 
kunna verka avskräckande för smugglare genom att transporten skulle begränsas till ett 

81 (Arnvik, 2017) 
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antal förbestämda länder. I ett scenario där transporten uppfinns på annan rutt skulle 
lasten t.ex. kunna omhändertas.  

o Ett ärende vi varit med om är en transport som skulle gå från Frankrike till 
Belgien men där transporten upphittades i norra Sverige. Transportören gör de 
facto inget fel men det är underligt att transporten uppfinns i denna del av 
Europa. Denna typ av händelse skulle kunna undvikas om bolagen behövde 
deklarera transitländer.   

Råtobak 
Vad är Tullverkets syn på utvecklingen av försäljning av råtobak efter förändringen i klassificeringen i 
KN-nomenklaturen samt EU-domen (C‑638/15) som kommer att kunna agera som prejudikat i 
svenska mål? 

- Tullverket är av uppfattningen att med EU-domen har gråzonen för vad som är 
skattepliktig röktobak minskat betydligt. Domen ger utförliga anvisningar på 
definitionsbegreppen för röktobak. 
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3.4 Ökad andel obeskattade cigaretter i Dalarna82 
Dalarna är en av de regioner som har högst andel obeskattade cigaretter och ingår i polisdistrikt 
Bergslagen. Enligt Elsie-Marie Björk, tillsynshandläggare på länsstyrelsen i Dalarna som arbetar aktivt 
med tobaksfrågor, så finns verktygen att bekämpa den illegala handeln, det handlar bara om att 
använda dem.  

Elsie-Marie menar att de viktigaste berörda myndigheter för att minska de obeskattade cigaretterna 
är kommun, polis, tull, åklagarmyndighet och skatteverket och att samarbetet mellan dem måste 
fungera. 

Polis 
Polisen har en viktig roll i att stoppa försäljningen av obeskattade cigaretter. Elsie-Marie menar att 
det är viktigt att utbilda poliserna i problemet och att de skulle behöva jobba mer proaktivt med fler 
spontankontroller under t.ex. ordinarie rutt. 

”Regeringen tror att tillsynen fungerar då de gav Polisen uppdraget som tillsynsmyndighet den 1 
augusti 2010 och därmed verktyget för att polisen skulle kunna göra nödvändiga kontroller. Dock 

används verktygen alldeles för sällan, det finns dock eldsjälar inom polisen, t.ex. i Gävle och Malmö, 
som gör kontroller och då ger det effekt. Det är därför viktigt att utbilda polisen enligt tobakslagen 

och vilka befogenheter de har. Rikspolisen försökte med detta men satsningen lades tyvärr ner innan 
den hann sprida sig till alla polisdistrikt. Om polisen under ordinarie rutt stannade och gick för en 

snabbkontroll skulle det ge en stor förebyggande och avskräckande effekt, vilket vi sett i statistiken i 
Malmö och Gävle.”83 

Kommun och skatteverket 
Kommunernas arbete är också viktigt då de kan utföra tillsyn för att kontrollera 
egenkontrollprogram, marknadsföring och styckförsäljning och vid behov kontakta polis om brott 
misstänks ha begåtts. Även skatteverket kan göra kontroller; antingen kvittokontroller eller 
revisioner. 

Åklagarmyndigheten 
När ett brott väl har identifierats är det viktigt att dom följer som konsekvens. Därmed är det 
nödvändigt att ha med sig åklagarmyndigheten då ekonomiskt kännbara straff skulle ge mer effekt än 
bara varningar.  

”Samverkan är viktig mellan Polis, kommun och åklagarmyndigheten. Om man kan få en 
åklagarledd förundersökning kan åklagaren döma ut företagsbot vilket fungerat bra för 

minskandet av försäljningen av obeskattade cigaretter i Gävle och Malmö då det kan ge en 
bot på mellan 5 000 kronor till 10 miljoner kronor”84 

Slutsats 
Elsie-Marie menar som sagt att verktygen finns men att det handlar om att få myndigheterna att 
använda dem samt att få samarbetet att fungera.  

Det finns även en risk att efterfrågan på billiga cigaretter ökat då det är många nyanlända på 
flyktingboenden som röker. 

82 (Björk, 2017) 
83 (Björk, 2017) 
84 (Björk, 2017); (Åklagarmyndigheten, 2017) 
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”Anledningen till att försäljningen av obeskattade cigaretter har ökat i Dalarna kan beror på 
samarbetet mellan kommun, polis, skatteverket och åklagarmyndigheten inte fungerar som 

den ska och det görs för få kontroller från allas håll. Samtidigt är många av de nyanlända 
rökare vilka får omkring 45 kronor per dag i bidrag vilket gör det svårt att köpa beskattade 

cigaretter som generellt kostar omkring 60 kronor. Länsstyrelsen har fått tips om att det sker 
försäljningen av obeskattade cigaretter från bilar men då har inte polisen kunnat göra så 

mycket. Bilar blir svårare för polisen att kontrollera då det ofta krävs husrannsakan till 
skillnad från tullen men tullen har oftast inte resurser för att kontrollera mindre mängder.” 
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3.5 Skatteverkets nationella samordnare för kontanthandeln (intervju från 
2016)85 

”SAMVERKAN OCH KRAV PÅ FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND ÄR ABSOLUT NÖDVÄNDIGT” 

Skattebortfallet på grund av förekomsten av obeskattade cigaretter uppskattas i denna rapport till 
mellan 1,5 och 1,6 miljarder kronor per år och därför är obeskattade cigaretter ett viktigt område för 
Skatteverket. Organiserad brottslighet har tidigare identifierats som en orsak till införseln av 
obeskattade cigaretter.  

- Man kan tjäna oerhört mycket pengar på att sälja obeskattade cigaretter och det är 
organiserad brottslighet som ligger bakom en stor del av handeln. Många butiker känner sig 
tvingade att sälja cigaretterna vilket visar på vilka krafter som ligger bakom det, säger Conny 
Svensson som är nationell samordnare för Skatteverkets kontroll av kontanthandeln. 

Förr kunde man hitta stora partier obeskattade cigaretter vid kontroller i butiker, men under de 
senaste tre åren har lager förflyttats ut från butikerna till bilar eller privata lokaler. Småbutiker är 
fortsatt den viktigaste försäljningskanalen, men det förekommer även på andra platser.  

- Mycket tobak säljs på byggarbetsplatser där de som jobbar kommer från andra länder, 
exempelvis Polen, menar Conny Svensson. I Polen är priserna på cigaretter betydligt lägre 
vilket gör det lukrativt att sälja i Sverige.  

Vanligtvis ges en kontrollavgift till de butiker som påträffats sälja obeskattade cigaretter. 
Kontrollavgift ges när butiken inte har slagit in och registrerat försäljningen i kassaregistret, något 
som är vanligt bland handlarna. 

- Det ligger i sakens natur att butikerna oftast kör de obeskattade cigaretterna utanför den 
ordinarie försäljningen, vilken i sin tur redovisas helt normalt.  

I stora delar av landet fungerar kontrollavgifter bra som metod för att minska den illegala 
försäljningen. I en del kommuner har det dock visat sig att detta inte fungerar då försäljningen 
fortsätter efter att avgiften är betald.  

- Malmö är ett exempel där stora insatser för att komma åt illegal tobakshandel genomförts 
de senaste åren. Där har man insett att kontrollavgifter för att sanktionera försäljning inte 
fungerar. Anledningen är att kontrollavgifterna är för små och ger därför liten effekt. Istället 
har vi förelagt viten där domstolorna har möjlighet att utdöma mycket högre belopp om en 
butik fortsätter med den illegala försäljningen. Det får bättre effekt.  

Myndigheter i Sverige har olika befogenheter. För att förhindra försäljningen av obeskattade 
cigaretter kan de olika myndigheterna samverka. Vid butikskontroller kan Skatteverket exempelvis ha 
sällskap av Polisen och Tullverket. 

- Polisen kan till skillnad från Skatteverket beslagta upplag som upptäcks i en butik. Sådan 
samverkan resulterar i att Skatteverket kan få in punktskatt på det beslagtagna godset. På 
detta sätt har vi jobbat aktivt i Göteborg den senaste tiden, säger Conny Svensson.  

85 (Svensson, 2016) 
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Skatteverket arbetar aktivt med att göra kontroller över hela landet. Man försöker driva samarbete 
mellan myndigheter och kommuner och har tillsammans med bl.a. Tullverket och 
Ekobrottsmyndigheten tagit fram en handbok för att underlätta det interna arbetet samt samarbetet 
mellan myndigheter i arbetet mot illegal tobak. Ett lyckat arbetssätt har uppvisats i Gävle, där olika 
myndigheter tillsammans sänkte andelen obeskattade cigaretter avsevärt. Olika myndigheter och 
kommuner prioriterar dock arbetet mot den illegala tobaken olika högt.  

- Vissa delar av landet är betydligt långsammare på att ta fram arbetsmetoder för samverkan. 
En följd av detta är att Gävles närliggande kommuner, exempelvis Falun, uppmätte en 
betydande ökning under samma period. Arbetet mot illegal tobak är en riksinsats med 
operativa avdelningar ute i regionerna och kommuner som prioriterar arbete efter resurser 
och politiska beslut. Oftast prioriteras andra områden, som till exempel serveringstillståndet 
på restauranger, menar Conny Svensson.  

Sedan tidigare finns kassaregleringslagen som kräver att butiksinnehavare för kassaregister och 
tillåter Skatteverket att göra oannonserade besök i butiker. Under hösten 2015 började även arbetet 
med ett förslag om tillståndsprövning för tobaksförsäljning i Sverige.  

- Tillståndsregleringen kommer att ge kommunerna och länsstyrelser nya förutsättningar att 
bekämpa försäljningen av obeskattade cigaretter. Kommunerna kommer att administrera 
tillståndsgivningen och länsstyrelsen kommer att ha tillsyn över kommunerna. 

En ny trend som identifierats av myndigheter och kommuner är den så kallade råtobaken. Det är 
tobak som bör ha en klassificering som rökbar, men som säljs som råtobak i Sverige. Detta innebär 
förlorade skatteintäkter för Sverige.  

- Det är ett nytt spår som kommit av att vi varit framgångsrika i arbetet mot obeskattade 
cigaretter. Importörerna ser en ny möjlighet att sälja obeskattad tobak. Tullverket och Polisen 
fattar misstanke om att det rör sig om rökbar tobak vid tillslag och skickar den till ett 
laboratorium i EU för kemisk analys. I de allra flesta fall visar det sig vara rökbar tobak som 
sålts som råtobak. Rökbar tobak ska beskattas i Sverige. Exempelvis ska bara skatten på 1 
kilo röktobak vara 1833 kronor86. De som sålt obeskattad rökbar tobak under namnet 
råtobak beläggs med skattetillägg och böter, vi har sett fall med upp emot 30 tusen kronor i 
böter den senaste tiden. Under hösten har Skatterättsnämnden arbetat fram ett 
förhandsbesked som tydliggör hur beskattning av denna produkt ska ske och nu väntar vi på 
godkännande från högsta instans, förhoppningsvis kommer det under 2016.  

  

86 Enligt 2016 års skattesats  
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Appendix 
A. Metod 

A.1. Paketundersökningen 
Paketundersökningen har genomförts årligen sedan 2008 på uppdrag av 
Tobaksleverantörsföreningen, genom insamling av cirka 10 000 tomma cigarettpaket i april månad 
från gator och torg i ett 30-tal svenska städer. Metodiken har till en mindre del utvecklats efter hand 
och olika företag har anlitats för att plocka paket. Samma månad för att plocka paket har dock 
använts (2008 års undersökning undantagen) och i huvudsak är resultaten att anses som jämförbara 
över tid, även om vissa detaljer har förfinats. 

Årets undersökning har genomförts av MS Intelligence (MSI) i 29 städer och omfattar cirka 10 000 
paket. Antalet paket har fördelats ungefärligt efter befolkning vilket gör att det till exempel plockats 
150 paket i Alingsås och 154 paket i Växjö, medan det plockats 3117 paket i Stockholm. Sedan två år 
tillbaka plockas fler paket i mindre städer och färre i större städer (i relation till städernas 
befolkningsstorlek). Detta för att minska osäkerheten som ett mindre urval innebär. Plockningen av 
paket har skett under en månad (april) varje år då kostnaden för att plocka året runt skulle vara 
avsevärt mycket högre. Samma urvalsmånad gör resultaten så jämförbara de rimligtvis kan bli från år 
till år. På nationell nivå är resultatet viktat från de lokala resultaten per stad efter befolkningen enligt 
SCB87 på kommun-nivå.  

De plockade paketen har först sorterats av personal vid MSI efter till exempel språk på 
varningstexten och utifrån om det funnits taxfree-märkning. För de fall där MSI varit osäker på 
klassificeringen har experter på JTI, BAT och PMI genomfört noggranna kriminaltekniska analyser av 
paketen. Detta har även inbegripit laboratorietester för att kunna urskilja de mest välgjorda 
piratkopiorna. 

Utifrån klassificeringen som MSI, JTI, BAT och PMI utfört för samtliga 10 000 paket har denna rapport 
delat in resultatet från paketundersökningen i de kategorier som beskrivs i kapitel 1.2. 

A.2. Butiksbesök 
Securitas har på uppdrag av Tobaksleverantörsföreningen genomfört 350 besök i mindre butiker som 
säljer cigaretter. Besöken gjordes under april och maj 2015 på 29 olika orter i Sverige. Besöken har 
gjorts i civila kläder och man har frågat efter ”billiga cigaretter”. Vid 43 av besöken, vilket motsvarar 
12 procent, kunde man köpa ”billiga cigaretter”. Dessa 12 procent ska inte förväxlas med 
paketundersökningens resultat då butiksbesöken av Securitas inte syftar till att uppskatta storleken 
på den obeskattade marknaden utan främst är ett sätt att kartlägga vilka märken som utgör så 
kallade Illegal Whites. Butiksbesöken genomförs nästan uteslutande utanför de större kedjorna, och 
riktar sig mot enskilda handlare. 

A.3. Privatimport av tobak 
HUI Research har via sin webbpanel Swedish Tourism Survey (STS) under 2014 och 2015 tillfrågat 
cirka 2500 respondenter per år om privatimport av cigaretter vid utlandsresor (HUI Research, 2016). 
Alla respondenter har rest utomlands men det är bara cirka 10 procent som köpt och tagit med sig 
cigaretter hem till Sverige. Dessa har sedan tillfrågats om var de gjort inköpen, hur mycket de tagit 
med sig, samt om det varit för eget bruk (till sig själv eller inom familjen). Ställda frågor redovisas i 
frågeformulär B.1 i appendix. Det kompletta frågeformuläret framgår av Appendix B. 

87 (SCB, Befolkningsstatistik, 2015) 
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A.4. Attitydundersökning 
Concilia har på uppdrag av Tobaksleverantörsföreningen gjort en konsumentundersökning via 
telefon bland rökare om deras attityder kring ”billiga cigaretter”. Totalt genomfördes ca 5600 
bruttointervjuer för att finna 600 målgruppsaktuella (10,7 procent incidens, vilket är i nivå med förra 
årets mätning). 

Vad som ska klassas som ”billiga cigaretter” är inte givet. Prisgränsen på 40 kronor per paket sattes i 
de tidigare undersökningarna 2013, 2014 och 2015 med hänsyn till skattenivån för tobak under dessa 
år. För årets samt förra årets rapport har de tillfrågade endast svarat på frågor med avseende på 
priset 43 kronor per cigarettpaket. När jämförelser över tid gjorts har vi därför använt 43 kronor samt 
40 kronor för åren innan 2016.  

Det kompletta frågeformuläret framgår av Appendix B. 

A.5. Uppskattning av resandeinförsel 
För beräkna den del av de obeskattade cigaretterna (13,1% av svenska konsumtionen) som förts in 
lagligt i Sverige genom t.ex. reseinförsel har beräkningar gjort med hjälp av antaganden från en 
studie utförd av HUI Research på uppdrag av Tobaksleverantörsföreningen (se Appendix A.3 ovan).  

Nedan följer en redogörelse av beräkningen av legal införsel baserad på resultatet från 
undersökningen för år 2017: 

1. Det görs cirka 20 miljoner utlandsresor per år från Sverige88. 
2. 80% av resorna görs inom EU vilket har antagits som Europa89 exklusive Norge90. 
3. 9% av respondenterna i HUI Researchs webbenkät tog med sig cigaretter hem. 
4. På frågan om hur mycket man tar med sig svarade 96,4% av resenärerna inom EU att de tagit 

med 42 paket eller mindre, vilket är gränsen som Tullverket91 anger som ungefärlig tillåten 
ranson inom EU utan att behöva betala skatt. Genomsnittet för antal paket inom ransonen kan 
beräknas till 9,67 paket. 

5. Vid resor utanför EU är ransonen 10 paket eller mindre. 52% svarade ett antal inom ransonen 
och genomsnittet kan beräknas till 6,42 paket. 

6. 80% svarade att cigaretterna var för eget bruk eller till familjen, vilket är ett krav för att undvika 
beskattning. 

7. 71% svarade att inköpsstället var en taxfree-butik (flygplan, flygplats eller färja) och dessa paket 
kan därmed tillskrivas taxfree-kanalen. Resterande andel har köpts på en annan plats utomlands, 
och tillhör därmed kategorin utländska paket. 

8. Beräknat med parametrarna ovan kommer KPMG fram till att svenskarna legalt fört in cirka 3,1 
miljoner utländska paket och cirka 8,1 miljoner taxfree-paket till Sverige. Detta motsvarar 1,2% i 
legalt införda utländska paket respektive 2,8% legalt införda taxfree-paket sett till den totala 
konsumtionen i Sverige. 

A.6. Potentiella felkällor 
A.6.1. Paketundersökningen 

Paketundersökningen är den mest djuplodande undersökning av obeskattade cigaretter som görs i 
Sverige. Som diskuterats tidigare i rapporten har en annan telefonintervjubaserad undersökning 

88 (Resurs, 2017) 
89 (UD, 2015) 
90 (Aftonbladet, 2015) 
91 (Tullverket, 2015) 
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reviderats till följd av svagheterna i just den metodiken och närmat sig paketundersökningens 
resultat i den senaste publikationen från CAN (Ramstedt, 2015). 

Det föreligger ändå ett antal potentiella felkällor i paketundersökningen. Det är känt att 
konsumtionen av cigaretter varierar över året och delvis även beroende på väder. 
Paketundersökningen genomförs under hela april men fångar därmed inte konsumtionen sett över 
hela året. Däremot har man hållit fast vid samma plockmånad för att jämförbarheten med tidigare år 
ska bli så bra som möjligt. 

En annan potentiell felkälla är att urvalet av paket endast är sådana som slängts på marken. Det är 
möjligt att personer som konsumerar obeskattade cigaretter har en högre eller lägre benägenhet att 
slänga paketen på marken än andra cigarettkonsumenter. Att korrigera för detta genom att även 
systematiskt plocka i papperskorgar hindras av det faktum att vissa städer har förslutna 
papperskorgar, vilket därmed skulle introducera en ny slags bias i urvalet. Studier i Tyskland har 
gjorts på paket slängda i hushållssopor, vilka inte visat sig väsentligen skilja sig från paket slängda på 
gator och torg92. 

På nationell nivå motsvaras en tiondels procent av endast 10 plockade paket. Man ska därmed vara 
försiktig att tolka små förändringar som en avvikelse. Ett 67 procent konfidensintervall för andelen 
obeskattade cigaretter är cirka +/- 0,3 procentenheter och ett 95-procentigt konfidensintervall +/- 
0,7 procentenheter. För en mindre stad (70 plockade paket) är motsvarande konfidensintervall +/- 
cirka 4 procentenheter respektive +/- cirka 8 procentenheter. Man ska därför tolka resultaten på 
lokal nivå med denna osäkerhet i åtanke. 

Sedan 2016 har det plockats fler paket i mindre städer, medan det i storstäderna Stockholm, 
Göteborg och Malmö plockats färre paket. Det är i majoriteten av fallen inte relaterat till 
befolkningsförändring utan för att få att få en mer tillförlitlig undersökning. 

A.7. Butiksbesök 
Butiksbesöken gjorda av Securitas har inte legat till grund för uppskattningen av marknaden för 
obeskattade cigaretter. Huvudsyftet är att årligen följa upp vilka märken av så kallade Illegal Whites 
som förekommer. 

A.8. Privatimport av tobak 
Studien av privatimport är gjord via en webbpanel om cirka 2 500 respondenter. Det är inte säkert 
att panelen på ett fullgott sätt motsvarar svenskarnas vanor generellt vid utlandsresor. Dels kan 
webbpanelens urval i sig vara felaktigt och inte avspegla svenskars utlandsresande. Dels kan antalet 
utlandsresor per år variera från person till person, medan resultaten i studien viktas i andel 
respondenter. Om man ändå antar att panelen är fullgod och att både resenärer som tar med sig 
cigaretter och sådana som inte gör det reser lika mycket i genomsnitt, är undersökningen gångbar 
som underlag för att uppskatta privatimporten av cigaretter. 

A.9. Attitydundersökning 
Undersökningen av rökares attityder görs genom telefonintervjuer, och svårigheterna i den typen av 
studier är väldokumenterade. Exempelvis har respondenterna i attitydundersökningen visat på viss 
inkonsekvens mellan olika frågor och andelen som svarar att de själva köpt ”billiga cigaretter” är 
avsevärt mycket lägre än de som tror att det är vanligt förekommande i Sverige generellt. Enligt 

92 (Jonsson, 2015) 
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Concilia, som genomfört intervjuerna, upplevs en viss rädsla för att erkänna att ”man gör något fel”, 
och en känsla av att alla inte svarar helt sanningsenligt93. 

Attitydundersökningen ligger därför inte på något sätt till grund för uppskattningen av mängden 
obeskattade cigaretter, vilket uteslutande baseras på resultatet från paketundersökningen. 

A.10. Uppskattning av resandeinförsel och illegal införsel 
Uppskattningen av legal privat införsel bygger på ett antal datapunkter som var och en har 
potentiella felkällor. Antalet utlandsresor i beräkningen är en uppskattning som företaget RESURS för 
Resor och Turism i Norden AB gör94, och baseras på intervjuer (cirka 24 000 per år). Skattningen av 
andelen resor som görs inom EU bygger på resandet till Europa95 minus resandet till Norge96. Fler 
länder skulle eventuellt behöva exkluderas från ”Europa” men det skulle ha begränsad påverkan på 
beräkningen. Vidare finns osäkerhet i privatimportstudien av HUI Research som diskuterats ovan (se 
A.6.3). 

Uppskattningen av den illegala införseln görs genom en kombination av paketundersökningen och 
uppskattningen av den legala införseln. Den illegala andelen beräknas som residualen av de två. Av 
rent statistiska samband följer därmed att osäkerheten är större för andelen illegala cigaretter. 

A.11. Uppskattning av obeskattade cigaretter från inbrott 
Den grova uppskattningen av obeskattade cigaretter från inbrott bygger på en mängd antaganden, 
vilket beskrivits i aktuellt kapitel. Även om vissa antaganden bygger på tillgänglig statistik, till 
exempel antal butiker som säljer tobak, är en mängd antaganden endast bitvis underbyggda då data 
saknas. Därför finns cigaretter från inbrott inte heller med i de presenterade resultaten över andelen 
obeskattade cigaretter. 

B. Frågeformulär 
B.1. Privatimport av tobak 
1. Köpte du cigaretter utomlands under din resa?  

a. Ja (12,4%) 
b. Nej 

2. Tog du med dig cigaretter hem till Sverige som du köpt utomlands på din resa? (Endast om Ja 
på fråga 1) 

a. Ja (72,3%) 
b. Nej 

3. Hur många paket cigaretter tog du med hem till Sverige från din resa? (Endast om ja på fråga 
2) 

a. Antal paket (Viktat snitt för ranson inom EU: 9,67 paket; Viktat snitt för ranson 
utanför EU: 6,42 paket) 

4. Var köpte du cigaretterna som du tog med dig hem till Sverige från din resa? 
a. På ett flygplan eller en flygplats under resan (32,3%) 
b. På en färja (39,4%) 
c. På annan plats utanför Sverige (28,3%) 

5. Vem var cigaretterna du köpte under resan avsedda för? 
a. Cigaretterna var till mig själv eller någon i min familj (80%) 

93 (Concilia, 2016) 
94 (UD, 2015) 
95 (UD, 2015) 
96 (Aftonbladet, 2015) 
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b. Cigaretterna var till någon annan person (20%) 
B.2. Attitydundersökning 
1. Har du köpt ett paket cigaretter till dig själv under den senaste månaden? 

a. Ja 
b. Nej 
c. Vet ej 

2. Har du någon gång under de senaste 3 månaderna köpt ett paket cigaretter i Sverige som 
kostat mindre än 43 kronor?  (Fråga 2 och framåt endast om Ja på fråga 1) 

a. Ja 
b. Nej 
c. Vet ej 
Uppföljning: Vilket märke gällde det? Öppet svar 

3. Tror du att det är vanligt att människor i Sverige köper billiga cigaretter under 43 kronor? 
a. Ja, vanligt 
b. Nej, inte vanligt 
c. Vet ej 

4. Tycker du att tillgången till billiga cigaretter under 43 kronor verkar ha ökat eller minskat 
under det senaste året?  

a. Ökat 
b. Minskat 
c. Oförändrad 
d. Vet ej 

5. Tycker du att det är okej eller inte okej att köpa billiga cigaretter under 43 kronor? 
a. Ja, okej 
b. Nej, inte okej 
c. Vet ej 

6. Vad kostade det billigaste cigarettpaketet som du har köpt under de senaste 3 månaderna? 
a. Öppet svar 

7. Fick du köpa cigarettpaketet/paketen till ett lägre pris än det som var utsatt på paketet? 
a. Ja 
b. Nej 
c. Vet ej 

8. Var denna prissänkning på något sätt kommunicerad/synlig i butik, till exempel med en skylt 
eller liknande? (D.v.s. var det något som visade att det var prissänkning på cigaretterna?) 

a. Ja 
b. Nej 
c. Annat, nämligen 
d. Vet ej 

9. Kön: Man/Kvinna 
10. Hur gammal är du? Ålder 
11. Postnummer, kopplat från urval 
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C. Ytterligare diagram och tabeller 
C.1. Paketundersökningen 

 

Figur 25 Förändring i andel obeskattade paket 2015-2016, ökning/minskning i procentenheter per år. Mörkare färg indikerar 
statistiskt säkerställd förändring. 

 

Figur 26 Total förändring i andel obeskattade paket från 2013/2014-2017, ökning/minskning i procentenheter.97  

 

 

97 Då resultaten visar stor variation mellan åren för de första mätningarna har ett genomsnitt använts för att 
visa ett mer harmoniserat resultat.  
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Om ni skulle vilja ha ytterligare information var god ta kontakt med: 

Cecilia Torelm Tornberg 
Kanslichef, Svenska Tobaksleverantörföreningen 
E-mail: kansli@tobaksleverantorsforeningen.se 
 
 
www.tobaksleverantorsforeningen.se 
 
Svenska Tobaksleverantörsföreningen är en intresseorganisation bestående av två av Sveriges största tobaksleverantörer; JTI Sweden AB 
(JTI) och British American Tobacco Sweden AB (BAT). 
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