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Tobaksindustrin når unga 

via sociala medier och 

influensers 

Trots att marknadsföring av 

tobak är förbjuden i Sverige 

uppger en av fyra unga att 

de ofta stöter 

på reklam av 

tobak. Den 

reklam de 

nås av är ofta 

så kallad 

dold reklam 

och att populära influensers 

glamouriserar olika 

tobaksprodukter.  

 

 

En stor del av de 

tobaksprodukterna som 

unga ser är vad industrin 

själva kallar ”tobaksfria” 

produkter. Det kan till 

exempel vara E-cigaretter 

och ”tobaksfritt” snus. I 

dessa produkter finns det 

nikotin som är ett gift som 

framställs av tobaksplantan. 

”Därför kan produkter som 

innehåller nikotin aldrig 

vara tobaksfria” berättar 

Helen Stjerna som är 

generalsekreterare på A non 

Smoking generation. Det 

problematiska med att dessa 

produkter anses vara 

tobaksfria är att de då inte 

går under tobakslagen och 

kan därmed marknadsföras 

på ett friare sätt.  

 

Tobaksfri skoltid 

Även skolan har ett ansvar 

att arbeta 

tobaksförebyggande. I 

svensk lag står det att 

skolgårdar ska vara rökfria. 

I både Norge och Danmark 

har man tagit ett steg längre 

och infört lagen om 

tobaksfri skoltid. Danmark 

införde denna lag nyligen 

och Norge, som haft den en 

längre tid, har fått ner 

rökningen bland unga till 

0,4 procent. I Sverige ligger 

samma 

siffra på 

cirka 20 

procent.  

 

A non 

smoking 

generation 

lobbar för att även Sverige 

ska besluta om tobaksfri 

skoltid men redan nu är det 

flera skolor i Sverige som 

själva infört tobaksfri 

skoltid.  

 

Källor: www.tv4.se och 

www.nonsmoking.se  

 

Föräldrar har blivit mer 

tillåtande till att bjuda 

unga på alkohol 

 

Systembolagets dotterbolag 

IQ har nyligen gjort en 

undersökning om 

svenskarnas attityder till 

alkohol. I den framkom det 

bland annat att färre 

föräldrar är restriktiva till att 

bjuda sina barn på alkohol.  

 

2011 var föräldrar som mest 

restriktiva, då angav 64 

procent att det är fel att 

bjuda unga under 18 år på 

alkohol. I den senaste 

undersökningen var det 

bara 38 procent som tyckte 

att det var fel. ”Man kanske 

inte tror att det spelar någon 

roll, men det man gör är att 

man lär dem att dricka” 

säger Karin Hagman som är 

VD för IQ.  

 

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.tv4.se/
http://www.nonsmoking.se/
http://www.vimmerby.se/folkhalsa
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I Vimmerbys egna 

drogvaneundersökningar, 

både i åttan och i år två på 

gymnasiet, ser vi att de 

ungdomar som har 

restriktiva föräldrar dricker 

i mindre utsträckning än de 

som har tillåtande föräldrar. 

 

Källa: www.iq.se  

 

Kommunens 

drogförebyggande arbete 

Drogvaneundersökning 

I mars kommer alla åttor i 

kommunen att göra 

drogvaneundersökningen i 

skolan.  

Tobaksfri skoltid 

På studiedagen den 17 mars 

kommer all personal på 

Vimarskolan och AL-

skolans högstadium att ta 

del av A non smoking 

generations föreläsning om 

Tobaksfri skoltid.  

Effekt 

Under våren kommer vi 

som vanligt att presentera 

Effekt på Vimarskolans 

föräldramöten i 7an, 8an 

och 9an. AL-skolan har 

redan haft Effekt på sina 

föräldramöten detta läsår.  

Krogar mot knark 

Krögare i Vimmerby, 

Kinda och Ydre kommer att 

erbjudas utbildning inom 

metoden krogar mot knark. 

Utbildning är till för att 

rusta personal att upptäcka, 

hantera och motverka 

narkotikapåverkade gäster. 

Det är ett arbete som 

förebygger 

narkotikaanvändning.  

Det här händer i 

Vimmerby (med omnejd) 

På www.vimmerby.se står 

kommunens 

sportlovsprogram som en 

nyhet på förstasidan.  

Fabriken har öppet som 

vanlig på sportlovet: 

Måndag: 13-21 

Tisdag: 13-17 

Onsdag: 13-21 

Torsdag: 13-21 

Fredag: 13-23 

 

Mellanstadiet får vara på 

Fabriken till klockan 16.00.  

Fabriken har som vanligt 

noll tolerans mot droger 

och har även förbud mot 

energidrycker.  

 

 

 

Ung i Vimmerby 

Den 14 februari lanserar vi 

Ung i Vimmerby som är en 

sida på hemsidan riktad till 

unga mellan 13-25 år. 

Förutom olika aktiviteter, 

matsedel m.m. kommer 

unga också kunna skriva in 

till kommunen med frågor 

och synpunkter. Sidan 

hittar du här: 

www.vimmerby.se/ung  

 

 

 

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.iq.se/
http://www.vimmerby.se/
http://www.vimmerby.se/ung
http://www.vimmerby.se/dataskydd

