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Langning av sprit till 

tonåringar via sociala 

medier, vad kan du som 

förälder göra?  

IQ (systembolagets 

dotterbolag som också ger 

ut tonårsparlören) har varit i 

kontakt med Facebook 

angående ett hundratal 

konton på framför allt 

Instagram som säljer 

alkohol och andra droger till 

barn och ungdomar. 

Facebook är eniga om 

olämpligheten i de 

kriminella kontona men så 

fort ett konto tas bort 

kommer det ett nytt. Dessa 

konton brukar ofta heta 

”hink” som är ett 

slanguttryck för sprit.  

 

Eftersom det är svårt att 

reglera kontona på sociala 

medier behöver också 

föräldrar agera och göra vad 

de kan. Först och främst 

handlar det om att känna till 

problemet och sedan att 

prata med sin tonåring att 

dessa konton är en kriminell 

verksamhet vilket också gör 

att man inte har någon aning 

om vad det är för flaskor 

eller andra droger man får. 

Att som tonåring köpa från 

dessa konton gör även att 

dessa kriminella personer 

kommer att ha tonåringens 

kontaktuppgifter. Det är 

också viktigt att föräldrar 

pratar med andra föräldrar 

om detta, berättar Karin 

Hagman som är VD på IQ.  

 

Här följer en lista på saker 

som du som förälder och 

vuxen kan göra som 

Aftonbladet publicerat i sin 

artikel: 

1. Anmäl kontot direkt till 

Instagram: 
 Gå in på kontots profil. 

 Klicka på de tre 

punkterna uppe i högra 

hörnet. 

 Klicka på "Anmäl" och 

följ instruktionerna. 

Den eller de personerna som 

ligger bakom kontot kan 

inte se vem det är som 

anmält. Fortsätt ligga på om 

de inte försvinner. 

 

2. Polisanmäl: Om det 

står tydligt att kontot säljer 

alkohol eller droger är det 

ett brott. Ta skärmdumpar. 

 

3. Var uppmärksam på 

följare: Se till att hink-

kontona inte följer ditt barn 

på Instagram – det är så de 

sprider verksamheten. 

 

4. Prata med ditt 

barn: Fråga om ditt barn 

känner till alkohol-

försäljning via sociala 

medier, om det köpt själv 

eller känner någon som 

gjort det. Berätta att 

langningen är olaglig. 

 

5. Prata med andra 

föräldrar och 

vuxna: Berätta hur enkelt 

det är för barn och unga att 

få tag i alkohol via sociala 

medier, vilka risker som det 

är förknippat med och hur 

man gör för att anmäla 

konton till exempelvis på 

Instagram. 

Källa: www.aftonbladet.se  

 

 

Unga vuxna ”snäll-

langar” till yngre 

 

Systembolaget har nyligen 

gjort en undersökning som 

visar att en av tre som är 

mellan 20-28 år har minst en 

gång langat alkohol till 

någon under 20 år. En av 

Nyhetsbrev till dig som är förälder i Vimmerby kommun 

Syftet är att informera och stötta dig i arbetet att hindra våra barn och unga från att börja använda 

tobak, alkohol eller andra droger. Du kommer få information om vad som händer i kommunen med 

omnejd, intressanta fakta och information om forskning m.m. Nyhetsbrevet kommer via e-post 

några gånger per termin och läggs också ut på kommunens hemsida: www.vimmerby.se/folkhalsa 

Gå vidare till nyhetsbrev. Där hittar du även gamla brev. 

http://www.aftonbladet.se/
http://www.vimmerby.se/folkhalsa
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fyra tycker att det är mer 

okej att köpa ut till 

underåriga vid speciella 

tillfällen som exempelvis 

Valborg och skol-

avslutningen, än vid andra 

tillfällen.  

 

Unga vuxna ser oftast inte 

sig själva som någon 

langare utan anser sig göra 

det med omtanke, alltså 

”snäll-langar”. Omtanken 

handlar om att de tror att 

den yngre personen annars 

kommer att få tag på alkohol 

från någon de inte känner 

och att det då anses vara 

värre.  

 

I en undersökning från CAN 

(Centralförbundet för 

Alkohol och Narkotika) 

svarar däremot varannan 

16-åring att de skulle avstå 

från att dricka alkohol om 

de inte fått den av någon de 

kände.  

 

Många unga vuxna tycker 

också det är svårt att säga 

nej till att langa och därför 

har Systembolaget tagit 

fram ”banga snyggt”-

kampanjen. Kampanjen ger 

unga vuxna tips på bra 

argument och hur de kan 

säga nej på ett lätt sätt om de 

blir tillfrågade. Kampanjen 

finns här: 

https://bangasnyggt.se/ 

 

Om du som förälder har 

barn mellan 20-28 så kan ett 

samtal med dem också göra 

skillnad. För langning är 

alltid langning oavsett vem 

det är. Lagen är densamma 

och alkoholen är lika farlig. 

Källa: 

www.systembolaget.se  

 

 

Kommunens 

drogförebyggande arbete 

Fyra bussar med 200 

ungdomar kommer att åka 

till Liseberg fredagen den 

14 juni. På både torsdagen 

och fredagen kommer 

personal från AL-skolan, 

Vimarskolan och 

socialförvaltningen att 

nattvandra för att öka 

tryggheten bland ungdomar 

som eventuellt är ute dessa 

kvällar.  

Som förälder och vuxen kan 

du också bidra med att ta en 

tur på stan, gå den långa 

vägen hem etc. för att bara 

vara en närvarande vuxen.  

Alla föräldrar på 

högstadiet har fått ett brev 

från skolan där vi påminner 

att inte köpa ut samt att 

bibehålla ett restriktivt 

förhållningssätt när de 

kommer till ungdomar och 

alkohol. Mer tips och fakta 

kring tonåringar och 

alkohol hittar du på 

www.tonarsparloren.se 

dessa tips kan även 

användas när det gäller 

tobak och e-cigarretter.  

 

Det här händer i 

Vimmerby (med omnejd) 

Fabriken har 

sommarstängt fram till 

september.  

På kommunens hemsida 

finns information om 

sommaraktiviteter för barn 

och ungdomar. Läs mer 

här: 

http://www.vimmerby.se/u

pplevaochgora/ungikommu

nen/sommarlov.4.688c9e12

16ae1c59e11eb10f.html 

 

Glad sommar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta nyhetsbrev skickas med ditt 

samtycke till dig. Ansvarig för utskicket 

är Kommunstyrelsen i Vimmerby 

kommun. Vill du ta tillbaka ditt 

samtycke vänligen mejla avsändare av 

detta nyhetsbrev och säg att du vill bli 

bortplockad från sändlistan. Läs mer hur 

vi hanterar personuppgifter inom 

Vimmerby kommun 

www.vimmerby.se/dataskydd  
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