
Hur kan vi skydda 
unga från tobak?



3 av
10
elever i årskurs 2 
på gymnasiet 
röker eller snusar. 



37%
Av eleverna i åk 2 
på gymnasiet har 
testat e-cigaretter. 



128% 
ökade andelen 
unga som testat 
vitt snus 



9 av 10 börjar under skoltiden



En spegling av tobaksreklamen





Stödet brister



Jag hade också 
rökt om jag 
inte hade haft 
min idrott som 
ursäkt för att 
tacka nej …

”



Få känner till att nikotin sänker 
den kognitiva förmågan och 

ökar risken för psykisk ohälsa 



6% 
Känner till att 

tobaksindustrin orsakar 
massiv 

skogsavverkningen

Få känner till att det 
”tobaksfria” snuset kommer 

från just tobak…



- Uppgradera lagen om rökfri skolgård till tobaksfri skoltid!
- Reglera samtliga nikotinprodukter som inte är läkemedel 

som tobak.
- Nolltolerans mot all tobaksreklam, design, smaksättning och 

gratis smakprov
- Minska tillgängligheten – höjt pris, höjd åldersgräns
- Öka kunskapen om nikotinets alla hälso- och 

hållbarhetseffekter

Vad kan samhället göra för att 
skydda unga från tobak?



- Du som är rektor kan själv fatta beslut om en helt tobaksfri 
skoltid! På www.tobaksfriskoltid.nu finns allt du behöver 
och en metod i 6 steg för att göra skoltiden tobaksfri!

- Ta del av vår föreläsning – fysiskt eller digitalt och använd 
gärna våra faktablad i undervisningen:

- Tobak och Agenda 2030
- Tobak och miljö
- Tobak och global hälsa
- Tobak – fattigdom och barnarbete
- Tobaksindustrins strategier

Vad kan skolan göra för att skydda 
unga från tobak?

http://www.tobaksfriskoltid.nu/


- Uppgradera din egen kunskap om alla nya tobaksprodukter 
och hälsoriskerna kopplade till nikotin

- Läs på om tobaksindustrins inverkan på samtliga globala
hållbarhetsmål

- Om du själv röker eller snusar – ta hjälp av vårdcentralen för 
att sluta, alternativt se till att inte använda när du är 
tillsammans med ungdomar

- Säg ”nej, du får inte” och ge din ungdom någon att skylla på 
när det bjuds … 

Vad kan du som förälder göra för 
att skydda unga från tobak?



TACK! 


