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Nya tobaks- och 

nikotinprodukter på väg 

in på svenska marknaden   

Även om E-cigaretten, som 

också kallas för Vejp, 

funnits på den svenska 

marknaden ett tag, är det en 

relativt ny produkt. 

Eftersom E-cigaretten är en 

ny produkt så finns det 

ingen forskning som kan 

visa hur användningen 

påverkar kroppen på lång 

sikt.  

 

Det som forskningen visar 

hittills, och som vi därmed 

vet om E-cigaretter, är att 

risken för att börja röka 

vanliga cigaretter är stor 

bland unga som röker E-

cigaretter. Många E-

cigarettföretag har också en 

aggressiv marknadsföring 

som riktar sig till unga 

genom exempelvis unga 

modeller och olika smaker 

som tilltalar en ung 

målgrupp. Forskningen 

visar också att vätskan i E-

cigaretter, och som 

användaren andas in i form 

av ånga, innehåller ett flertal 

cancerframkallande ämnen 

och ofta även nikotin som är 

giftigt och starkt 

beroendeframkallande.  

 

En av de nya produkterna, 

inom samma område, är en 

E-cigarett som kallas för 

Juul. Den fungerar på 

samma sätt som en E-

cigarett men 

har annorlunda 

form än vad 

tidigare E-

cigaretter haft. 

Formen 

påminner om 

ett USB-minne 

och är därmed 

lätt att gömma i 

handen. Juul har haft ett 

stort genomslag i USA 

bland framför allt unga och 

nu berättar företaget att de 

kommer att lansera 

produkten även i Sverige.  

 

En annan produkt, som 

redan finns hos några 

återförsäljare i Sverige, är 

”Heat not burn” (HTB). Till 

skillnad från E-cigaretter, 

innehåller HTB tobak och 

till skillnad från vanliga 

cigaretter så bränns inte 

tobaken utan hettas upp. 

Upphettningen ger en ånga 

som sedan dras ned i 

lungorna hos användaren.  

 

Många av de skadliga 

ämnen som finns i ångan 

från HTB finns också i rök 

från traditionella cigaretter, 

om än i lägre halter. Det har 

också hittats andra 

Heat not burn.  

Bild hämtad från tobaksfakta.se  

Juul liknar ett 

USB-minne 

Marknadsföring av E-cigarett 

till en ung målgrupp. 

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.vimmerby.se/folkhalsa
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kemikalier i ångan som inte 

finns i cigarettrök.  

Det gemensamma för de 

nya tobaks- och 

nikotinprodukterna är att de 

marknadsförs som ett sätt 

att sluta röka och att de 

är mindre skadliga än 

traditionella cigaretter. 

Inga av dessa påstående 

har ännu bevisats i 

oberoende forskning 

och därför 

rekommenderas inte 

produkten som en 

rökavvänjningsmetod 

Produkterna omfattas även 

av liknande reglering som 

traditionella 

tobaksprodukter i Sverige.  

 

Även om hälsoeffekterna 

till viss del är oklara, anser 

Världshälsoorganisationen 

(WHO) att produkter som 

innehåller tobak bör 

regleras eftersom de 

innehåller nikotin som är 

starkt beroende-

framkallande. 

 

Som vårdnadshavare kan 

det vara bra att vara 

uppmärksam på dessa 

produkter i kombination 

med att prata med ditt barn 

och skapa en varm och 

tillitsfull relation. En bra 

relation med ditt barn är inte 

bara en stark skyddsfaktor 

mot användning av tobaks- 

och nikotinprodukter utan 

även mot användning av 

alkohol och andra droger.  

Läs mer om de olika 

produkterna på 

www.tobaksfakta.se  

 

Tonårsparlören 

som kortfilm 

Tonårsparlören har 

nyligen släppt en 

kortfilm som tar 

upp de vanligaste 

funderingarna som 

vårdnadshavare 

har kring alkohol 

och tonåringar. Filmen 

hittar du här: 

https://www.iq.se/tonarspar

loren/tonarsparloren-the-

movie/ 

Drogförebyggande arbete 

i Vimmerby kommun  

Under hösten har gymnasie-

treorna fått återkoppling på 

drogundersökningen från i 

våras. De fick även 

möjlighet att fundera kring 

alkoholens kortsiktiga 

risker och riskerna kring E-

cigaretter.  

Gymnasieettornas 

vårdnadshavare kommer att 

få ett föräldrabrev som en 

förlängning av Effekt och 

påminnelse om att fortsätta 

prata med sitt barn och vara 

restriktiv även under 

gymnasietiden.  

 

Det här händer i 

Vimmerby (med omnejd) 

Gymnasiefest på Prime den 

30/11. Åldersgräns: 15 år. 

Fabriken  

Öppettider (även under 

läslovet) 

Måndag 13-21 

Tisdag 13-21 

Onsdag 13-21 

Torsdag 13-21 

Fredag 13-23 

Fabrikens ungdoms-

verksamhet är riktad till 

högstadie- och gymnasie-

ungdomar. Fram till kl 

16:00 får även mellan-

stadieelever vara där. 

Fabrikens aktiviteter under 

läslovet finns på 

www.vimmerby.se/uppleva

ochgora/motesplatser/fabrik

enallaktivitetshus   

 

 

 

 

 

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  

http://www.tobaksfakta.se/
https://www.iq.se/tonarsparloren/tonarsparloren-the-movie/
https://www.iq.se/tonarsparloren/tonarsparloren-the-movie/
https://www.iq.se/tonarsparloren/tonarsparloren-the-movie/
http://www.vimmerby.se/upplevaochgora/motesplatser/fabrikenallaktivitetshus
http://www.vimmerby.se/upplevaochgora/motesplatser/fabrikenallaktivitetshus
http://www.vimmerby.se/upplevaochgora/motesplatser/fabrikenallaktivitetshus
http://www.vimmerby.se/dataskydd

