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OM UNDERSÖKNINGEN
Den undersökning som denna rapport grundar sig på har genomförts av Novus på
uppdrag av A Non Smoking Generation för att ta reda på allmänhetens inställning
till rökning. Målgruppen var den svenska allmänheten i åldrarna 14–79 år. Totalt
genomfördes 1 010 webbintervjuer under perioden 4-20 maj 2018, varav 400 intervjuer har genomförts med målgruppen 14-18 år. Deltagarfrekvensen var 61 procent.
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FÖRORD

F

ör tredje året i rad har A Non Smoking
Generation låtit genomföra en undersökning om ungas attityder till tobak.
Grupptryck, kompisars bruk och en stark
önskan om att passa in är de främsta
orsakerna till att unga i dag börjar röka. Rökning
smittar och det är på skolgårdarna runt om i
Sverige som smittan sprids. Vår undersökning
visar att inte ens hälften av skolungdomarna får
tillräckligt med information om riskerna och de
globala hållbarhetsproblemen med tobak. Åtta av
tio elever vill själva ha tobaksfri skoltid för att slippa
känna grupptrycket att börja röka eller snusa.
Som tidigare år ser vi att psykisk ohälsa
ligger högt upp på ungas lista över skäl att börja
röka, men vuxenvärlden visar inte alls samma
medvetenhet om problematiken. Bland tjejerna
är utvecklingen alarmerande. Att må dåligt psykiskt är för hela 66 procent av tjejerna skäl nog för
att börja röka, en ökning med elva procentenheter från mätningen i fjol.
Vuxna i barnens och ungdomarnas närhet måste ta sitt ansvar. Statistik från bland annat Myndig
heten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor pekar på att den psykiska ohälsan bland unga ökar.
I ung ålder kan det vara särskilt svårt att stå emot kompisars påverkan. Bara 23 procent av ungdomarna
har pratat mycket med sina föräldrar om rökning. Det är en minskning med åtta procentenheter
sedan den första mätningen 2016. Föräldrar behöver inse att barn behöver sina föräldrars nej för att
få en legitim anledning att tacka nej när de blir bjudna på tobak. Det gäller särskilt med tanke på att
undersökningen även visar att 40 procent av 14-18-åringarna säger att krav från föräldrar kan vara en
anledning till att avstå tobak. Både föräldrar, skola och politiker måste göra mer för att skydda nästa
generation från ett skadligt tobaksbruk.
Nästan en tredjedel av ungdomarna tycker att det är lätt att få tag på e-cigaretter. Tobaksindustrin
lanserar e-cigaretter och ”tobaksfritt” snus med godisliknande smaker och antalet ungdomar som
använder dessa produkter har ökat kraftigt visar mätningar från Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning (CAN). Men, förutom att e-cigarettanvändare i större utsträckning börjar röka
konventionella tobakscigaretter, kan även nikotinfria e-vätskor innehålla nikotin och förgiftningsfall
har förekommit. Nikotin är inte bara ett beroendeframkallande gift med en rad olika negativa hälso
effekter, tobak är också ett allvarligt hot mot global hållbar utveckling. Här krävs en lagstiftning som
tar problemen på allvar.

Helen Stjerna
Generalsekreterare
A Non Smoking Generation
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1. VARFÖR BÖRJAR UNGA RÖKA?
1.1. Rökning smittar

66%
av tjejerna i
åldersgruppen
14-18 år svarar att
må dåligt psykiskt
kan vara ett skäl
till att börja röka.

Kompisars påverkan toppar listan när respondenterna uppger vilka skäl de ser som troliga till att
någon börja röka. Både de yngre och de äldre ser kompisars påverkan som den främsta orsaken och
resultatet är i nivå med både fjolårets utfall och resultatet för 2016. Viljan att passa in anser 79 procent
i gruppen 14-18 år och 71 procent i gruppen 18-79 år är en orsak till att börja röka.

1.2. Psykisk ohälsa och bristande stöd från vuxna
För 53 procent av 14-18-åringarna kan att må psykiskt dåligt vara ett skäl till att börja röka. 2017 var
motsvarande siffra 47 procent vilket innebär att tendensen går mot att allt fler unga upplever att det
kan finnas ett samband mellan psykisk ohälsa och rökning. Tjejer i denna åldersgrupp svarar i ännu
högre grad än totalen att må psykiskt dåligt kan vara ett skäl till att börja röka. Där är det 66 procent
som ser det som ett skäl. Det är en ökning med hela elva procentenheter från förra årets mätning. Det
är en mycket oroande utveckling. Samtidigt är det bara 32 procent i gruppen 18-79 år som ser att må
dåligt psykiskt som ett skäl till att börja röka. Det är samtidigt en ökning med 8 procentenheter sedan
i fjol, vilket skulle kunna vara ett tecken på en ökad medvetenhet.
Allt fler tonåringar mår psykiskt dåligt enligt bland annat statistik från Ung idag1. Bland unga i
åldern 13-18 år har 55 procent psykosomatiska symtom (huvudvärk, magont eller svårt att somna)
minst en gång i veckan. Tjejer drabbas betydligt oftare än killar av dessa besvär. Andelen tjejer som
lider av psykosomatiska symtom minst en gång i veckan är 64 procent jämfört med 47 procent av
killarna. 40 procent av ungdomarna svarar att bristande stöd från föräldrar och andra vuxna är en
tänkbar orsak till att börja röka. Men bland respondenterna i gruppen 18-79 år är det bara 30 procent
som ser det en möjlig orsak.

BILD ELLER GRAF SÅ DET INTE BLIR SÅ TOMT?
Ung idag är ett uppföljningssystem
som visar statistik och information om
ungas levnadsvillkor i Sverige. Statistiken presenteras av Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor
och kommer från befintlig statistik
från flera myndigheter.
1
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1.3. Influencers och dold reklam

38%

Vad av följande tror du är orsaker till att man börjar röka?
Kompisars påverkan
70%
76%
71%
79%

Vilja att passa in
24%

Mår dåligt psykiskt
Bristande stöd från föräldrar
och andra vuxna

28%
37%
30%
40%
37%
38%

Förebilder använder tobak
7%
6%

Mår dåligt fysiskt

3%
4%
4%
2%
3%
3%
1%
3%

Annat, nämligen

0%
n 2017: 18-79 år

n 2017: 14-18 år

45%

i gruppen 14-18 år
svarar att före
bilder som använder tobak kan vara
en orsak till att
någon börjar röka.

53%

51%

42%
36%
41%
39%

Vill protestera/provocera

Vet ej

47%

32%

87%
88%
88%
89%

16%
17%

20%

n 2018: 18-79 år

40%

60%

80%

100%

n 2018: 14-18 år

Förebilder spelar en stor roll för unga. 38 procent i gruppen 14-18 år svarar att förebilder som använder tobak kan vara en orsak till att någon börjar röka. Samtidigt vet vi att insikten om reklams inverkan på individers beteende generellt sett är låg och i synnerhet bland unga människor. I den äldre
svarsgruppen är det 51 procent som svarar att förebilders inflytande kan leda till rökning.
Förebilderna finns både i skolan och bland idoler och influencers i sociala medier. Dessa skulle
sannolikt inte utgöra något stort problem om det inte var för att det finns en tobaksindustri som vet
att utnyttja dem i olika sponsrade samarbeten och dold reklam. Tobaksreklam är förbjudet i Sverige
men när den förekommer som bilder, film och inlägg i sociala medier är den svår att få bukt med.
När vi ställer frågan om varför man börjar röka så finns en mängd olika svar beroende på vem
du frågar, men det viktigaste svaret är ändå att det finns en tobaksindustri som gärna ser dagens
barn och unga som sina framtida lojala kunder. Det kan bara åtgärdas genom att vuxenvärlden och
i synnerhet politikerna tar sitt ansvar och inför det skydd och den lagstiftning som krävs för att barn
och unga ska kunna förbli tobaksfria.
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2. E-CIGARETTER

Vilka av följande påståenden stämmer med din uppfattning?
25%

Det är lätt att få tag på e-cigaretter när
man är under 18 år

23%
20%

Jag vet var man kan köpa e-cigaretter

CAN:s undersökning Skolelevers
drogvanor 2017
visar att 32 %
av eleverna i årskurs nio någon
gång har använt
e-cigaretter.

19%
4%

E-cigaretter är ofarliga

3%

0%
n 2017: 18-79 år

n 2017: 14-18 år

n 2018: 18-79 år

36%
44%

26%
27%

9%
9%

20%

40%

60%

80%

100%

n 2018: 14-18 år

44 procent av de unga instämmer i att det är lätt för en person under 18 år att få tag på e-cigaretter.
Det är en ökning med 8 procentenheter sedan mätningen i fjol vilket kan vara en indikation på att
fler unga har kommit i kontakt med e-cigaretter och att e-cigaretter har blivit ett vanligare inslag i de
ungas vardag. I svarsgruppen 18-79 år är bilden en annan, där är det endast 23 procent som tror att
det är lätt för unga att få tag på e-cigaretter, vilket är i nivå med tidigare års resultat. Dock så har unga
vuxna i åldern 18-29 år en annan uppfattning. I den gruppen anser 35 procent att e-cigaretter är lätt
att få tag på som minderårig.
CAN undersöker årligen svenska skolelevers drogvanor. 2014 var första året som frågor om
användning av e-cigaretter ställdes och sedan dess har användningen ökat. CAN:s undersökning
Skolelevers drogvanor 2017 visar att 32 procent av eleverna i årskurs nio någon gång har använt
e-cigaretter, vid första mätningen 2014 var siffran 23 procent. Att använda e-cigaretter är vanligare
bland pojkarna än bland flickorna i årskurs nio. 35 procent av pojkarna och 28 procent av flickorna har
använt det. Bland gymnasieelever är det än fler som använder e-cigaretter. Av eleverna i årskurs två
i gymnasiet har 39 procent någon gång provat e-cigaretter jämfört med 27 procent 2014. Även bland
gymnasieeleverna finns en skillnad mellan könen. 43 procent av pojkarna (27 procent år 2014) och
34 procent av flickorna (21 procent 2014) svarar att de testat e-cigaretter.
Kunskapsnivån kring e-cigaretter ligger kvar på samma nivå som tidigare år och är bättre bland
de äldre än de yngre. I gruppen 18-79 år säger bara tre procent att e-cigaretter är ofarliga medan nio
procent av 14-18-åringarna svarar samma sak.
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Att man ska vara
tobaksfri känns
för mig självklart
och väldigt rätt.

Jenny Rissveds
Professionell mountainbikecyklist och ambassadör för
A Non Smoking Generation
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3. INFORMATION OM RÖKNING
3.1. Föräldrars nej gör stor skillnad

40%
av ungdomarna
anser att
bristande stöd
från föräldrar är
ett möjligt skäl
till att börja röka.

Har dina föräldrar pratat med dig om rökning?
23%

Ja, mycket

24%
54%

Ja, lite

59%
22%

Nej

Vill ej uppge

17%
1%
0%
0%

n 2018: 14-18 år

20%

40%

60%

80%

100%

n 2017: 14-18 år

Andelen unga som svarar att deras föräldrar har pratat lite eller inte alls med dem om rökning är
76 procent, vilket är i nivå med förra året och en tendens som håller i sig sedan 2016 års mätning då
69 procent hade fått lite eller ingen information från sina föräldrar. Andelen unga som upplever att
deras föräldrar har pratat mycket med dem om rökning har således minskat sedan 2016. Då var det 31
procent som pratat mycket med sina föräldrar och i år landar den siffran på 23 procent.
Det är en oroväckande utveckling med tanke på att 40 procent av ungdomarna anser att bristande stöd från föräldrar är ett möjligt skäl till att börja röka. Att bara 30 procent i gruppen 18-79 år höll
med om det indikerar att vuxna inte förstår barnens behov av vuxnas stöd i den här frågan. Diskrepansen mellan grupperna är problematisk. Föräldrar kan göra skillnad genom att prata med sina barn
om rökning och vara ett stöd. På det sättet kan en del av rökningen hos unga förebyggas. I dag får inte
ens var fjärde ungdom tillräckligt med information från sina föräldrar.
En förklaring till det bristande stödet kan vara att det finns en utbredd myt om att föräldrars förbud skulle locka barnen att testa – att det skulle göra det extra spännande att testa. All forskning på
området visar tvärtom att en förälders nej blir en ”godkänd” anledning och kan stärka modet att tacka
nej när man blir bjuden på tobak.
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3.2. Skolans information brister
Har din skola informerat om rökning och de risker som finns med tobak?
41%

Ja, vid särskilda lektioner

50%
42%

Ja, ytligt

34%
15%

Nej

12%
3%

Vet ej

5%
0%

n 2018: 14-18 år

De som inte får
informationen
hemma måste få
den i skolan.

20%

40%

60%

80%

100%

n 2017: 14-18 år

Skolan har en mycket viktig uppgift i arbetet med att förebygga rökning bland unga. Det är även i
skolan, vilket har påtalats tidigare i denna rapport, som många unga lär sig att röka och där grupptryck
gör att rökningen smittar mellan kompisar.
Skolans roll blir än viktigare i ljuset av den bristande informationen från föräldrarna. När inte ens
var fjärde tonåring har haft ingående samtal med sina föräldrar blir skolan avgörande. De som inte får
informationen hemma måste få den i skolan.
Likväl som att föräldrar pratar allt mindre med sina barn om rökning så går också skolans
informationsarbete åt fel håll. 2017 hade 50 procent av 14-18-åringarna fått information om tobakens
risker vid särskilda lektioner. 2018 har bara 41 procent haft sådana särskilda lektioner och i stället har
den ytliga informationen ökat. Det är bekymmersamt eftersom ytlig information inte räcker, det krävs
att kunskaperna om tobak integreras i den övriga undervisningen för att få insikt om alla de skadeverkningar som tobaken har, både på den egna hälsan och ekonomin, men också hur tobak påverkar
samtliga globala hållbarhetsmål i fattigdom, utbildning, hälsa, ekonomi, miljö- och klimatpåverkan.
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3.3. Allmänhetens kunskap om tobak

6%

svarade att man
känner till att
nikotin kan
ge inlärnings
svårigheter.

Undersökningen visar på stor osäkerhet i allmänhetens kunskaper om tobak. Alla känner till att
rökning är farligt men få känner till vidden av tobakens skadeverkningar. Endast 4 procent svarade
att man känner till att tobaksindustrin årligen avverkar stora mängder regnskog som är avgörande
både för klimat och biologisk mångfald. Endast 6 procent svarade att man känner till att nikotin kan
ge inlärningssvårigheter. Detta är kunskaper som kan vara avgörande både i ungdomars beslut om att
förbli tobaksfria men också för att motivera vuxna och politiker att fatta rätt beslut och skydda barn
och unga från att börja använda tobak.

3.4. Vad kan få unga att avstå tobak?
Vilken eller vilka av nedanstående skäl tycker du är skäl nog för att avstå tobak?
90%
92%
92%

Hälsorisker/risk för sjukdomar
68%
59%
70%
65%

Graviditet

45%
55%
47%
53%
41%
39%
44%
42%
41%
53%
42%
53%
39%
54%
41%
57%
35%
44%
35%
44%

Barnarbete inom tobaksindustrin
Krav på arbetsplatsen/Rökfri arbetsplats
Att man påverkar andra att ta efter och börja röka
Dålig andedräkt och hy
Negativ påverkan på miljön
Utövande av idrott/fritidsaktivitet*

32%

Föräldrars inställning/krav
Dubbelt pris på cigaretter
0%
0%
1%
1%
1%
1%
1%
2%

Inget av ovanstående
Vet ej

0%
n 2017: 18-79 år

n 2017: 14-18 år

n 2018: 18-79 år

86%

21%
32%
22%
35%
19%
27%
20%
30%

20%

n 2018: 14-18 år

44%

40%

60%

80%

100%

* Svarsalternativet var ej med 2017

Högst upp på listan över skäl att avstå tobak återfinns inte helt överraskande hälsorisker, vilket
gäller för såväl den yngre som den äldre svarsgruppen. Att rökning är farligt för både den egna och
andras hälsa är välkänt, likaså att rökning under graviditeten, som intar placering två på listan, är
skadligt. I gruppen 18-79 år uppger kvinnor i högre grad än män att graviditet är skäl nog för att
avstå från tobak (76 procent för kvinnor jämfört med 65 procent för män).
Barnarbete inom tobaksindustrin är skäl nog att avstå tobak för 53 procent av 14-18-åringarna
och för 47 procent av 18-79-åringarna. Kvinnor sticker ut i gruppen 18-79 år. Av dem är det 58
[8]
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procent som svarar att de kan avstå tobak med hänvisning till barnarbete, bland männen i samma
åldersgrupp är motsvarande siffra 36 procent. Även bland 14-18-åringarna är det tjejerna som i
högre grad uppger barnarbete som skäl att avstå tobak. 68 procent av tjejerna anser att det är skäl
nog jämfört med 53 procent av totalen.
53 procent i gruppen under 18 år svarar att risken att påverka andra att ta efter och börja röka är
skäl nog för att avstå tobak. Tidigare i denna rapport presenterades att 89 procent av 14-18-åringarna
ser kompisars påverkan som skäl till att börja röka. Kompisar är alltså både en orsak till att börja
och ett skäl till att avstå. Det finns en överhängande risk för att unga börjar bruka tobak på grund av
grupptryck och tankar om kompisars åsikter. Genom ökad kunskap skulle fler unga kunna få insikten
om att man med sitt eget tobaksbruk riskerar att smitta sina yngre syskon och kompisar.
Negativ påverkan på miljön är starkare skäl att avstå tobak för 14-18-åringarna än för 18-79åringarna. 44 procent av de yngre tycker att det är skäl nog medan bland de äldre är det 35 procent
som anser det. Inom gruppen 14-18 år går det dock att se skillnader mellan könen. De unga tjejerna
tycks bryr sig mer om miljön då 54 procent anser att negativ påverkan på miljön är en anledning till
att avstå tobak, andelen bland killarna är 44 procent.
Det går att spekulera kring varför unga tjejer i större utsträckning än killar i samma ålder anser
att barnarbete i tobaksindustrin och negativ påverkan på miljön är skäl att avstå tobak. I mars 2018
presenterade Ungdomsbarometern2 en undersökning om politiskt engagemang och identitets
byggande i relation till politiskt engagemang och intresse för samhällsfrågor. Här listas bland annat
begrepp som unga identifierar sig med. Många tjejer identifierar sig som feminist, livsnjutare, hund
människa, antirasist eller miljövän. Men hos killarna är inte det politiska engagemanget lika tydligt.
En kille kan se sig själv som gamer, livsnjutare, sportfantast, prylnörd eller datanörd. Tjejer identifierar
sig oftare än killar som miljövänner och de är generellt sett mer intresserade av samhällsfrågor vilket
skulle kunna förklara att barnarbete är någonting som de motsätter sig i högre grad.
Som tidigare har redovisats så är det bara 23 procent som svarar att deras föräldrar har pratat
mycket med dem om rökning. För 35 procent av ungdomarna skulle dock krav från föräldrar vara skäl
nog att avstå tobak. Det stärker bilden av att det är dags för föräldrarna att höja ambitionsnivån och
börja prata om tobak med sina barn.
30 procent av 14-18-åringarna skulle kunna avstå tobak om priset på cigaretter fördubblades.
Det är en relativt enkel åtgärd som skulle få stort genomslag i en priskänslig målgrupp. När vi tittar på
gruppen 17-18 år, där vi har den största andelen rökare ökar andelen som skulle avstå till 41 procent.
Med tanke på att ett livslångt beroende ofta startar i ung ålder kan en sådan åtgärd ge resultat på
både kort och lång sikt.

Barnarbete
inom tobaks
industrin är
skäl nog att
avstå tobak.

Rökning kostar samhället över 31 miljarder kronor varje år
I beräkningen ingår bara de kostnader som är förknippade med sjukvård och produktionsbortfall. Skulle vi addera miljö- och andra hållbarhetsrelaterade kostnader skulle
prislappen öka ytterligare. Tobaksskatten betalar inte i närheten för de kostnader som
tobaksbruket skapar. 31 miljarder delat på 5,4 miljarder sålda cigaretter3 blir 5,74 kr i ren
hälsokostnad per cigarett och då är varken miljö- eller övriga hållbarhetskostnader inkluderade. Det innebär att skatten skulle behöva vara 109 kr per cigarettpaket (19 cigaretter)
för att kunna täcka åtminstone de hälsorelaterade kostnaderna. I dagsläget utgör skatten
ca 38 kr per cigarettpaket.

Ungdomsbarometern är en studie
som sedan 1991 genomförts årligen
med 15 000 till 25 000 respondenter
mellan 15 och 24 år.
2

3
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Källa CAN.
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Jag försöker
påverka andra
att rökning inte
är bra.

Njol Badjie
Artist och ambassadör för
A Non Smoking Generation
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4. UNGAS SYN PÅ RÖKNING I OFFENTLIGA
MILJÖER OCH FÖRBUD
4.1. Unga säger nej till rökning i närheten av barn
Ta ställning till i vilken utsträckning du instämmer i att nedanstående påståenden är okej.
Att röka i närheten av barn är okej
Att elever röker i grundskolan är okej

av 14-18-åringarna
är emot att rökning
sker i närheten av
barn.

Att röka vid lekparker är okej
Att personal i skolor röker under skoltid är okej
Att röka på badplatser är okej
Att röka på väntplatser utomhus, såsom
på perronger/i busskurer är okej
Att röka på uteserveringar är okej
Att elever röker i gymnasiet är okej
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94 procent av 14-18-åringarna är emot att rökning sker i närheten av barn och nästan lika många,
89 procent, tycker inte att det är okej att elever röker i grundskolan. Det finns dock tecken på en
tendens att unga är mindre emot att elever röker. 2017 var det nämligen 94 procent som tyckte att
det inte var okej jämfört med årets 89 procent. Men motståndet är ändå fortfarande starkt.
En majoritet av de unga är emot att röka i offentliga miljöer såsom lekparker, badplatser och väntplatser utomhus. När det gäller att röka på uteserveringar finns en något högre acceptans men
73 procent tycker att det inte är okej. Bland tjejer är den siffran 78 procent.
De unga själva gör stor skillnad på elever i grundskolan och i gymnasiet där rökning är mycket
mer accepterat. 89 procent tycker inte att det är okej att elever i grundskolan röker jämfört med
59 procent när det rör elever i gymnasiet. I gruppen 14-16 år är den siffran signifikant högre, 70 procent
anser inte att gymnasieelever ska röka. Men i takt med att ungdomarna blir äldre så ökar också
acceptansen för att kompisarna röker.
När det gäller personalens rökvanor under skoltid anser 80 procent att personalen inte ska
röka under arbetstid. Bland 14-16-åringarna är motståndet ännu starkare, 86 procent tycker inte att
det är okej att personalen röker under skoltid. Återigen är det de äldre som har en högre acceptans
för rökning.
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4.2. En majoritet stöttar ett generellt förbud i Sverige
Tycker du eller tycker du inte att man i Sverige borde förbjuda rökning?
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Stödet för ett
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mot rökning
stöttas av en
majoritet av ungdomarna, sex av
tio tycker att det
bör införas.
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För att minska användningen av tobak tillämpas i Sverige ett antal generella åtgärder. Tobakslagen
innehåller bestämmelser om exempelvis åldersgränser, förbud mot rökning i vissa miljöer, reglerad marknadsföring av tobak samt hälsovarningar och innehållsdeklaration på tobaksförpackningar. Sedan 1994
råder förbjud mot rökning på skolgårdar. Rökförbud på restauranger, i lokaler avsedda för hälso- och sjukvård samt lokaler för resenärer i kollektivtrafik infördes 2005. Under 2016 anpassades Sveriges tobaksreglering till EU:s tobaksdirektiv. Det har bland annat inneburit större hälsovarningar på förpackningarna.
Stödet för ett generellt förbud mot rökning stöttas av en majoritet av ungdomarna, sex av tio tycker
att det bör införas. 16 procent är tveksamma och 19 procent säger helt nej till ett förbud. Bland tjejerna är
stödet för ett förbud starkare, 66 procent anser att det bör införas.

4.3. Elever efterfrågar rökförbud under skoltid
Tycker du eller tycker du inte att det borde vara förbjudet för elever och personal att
röka under skoltid?
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Det har sedan 1994 varit förbjudet enligt lag att röka på skolgårdar. Länsstyrelsen Stockholm genom
förde under 2017 en undersökning på 127 av länets skolor för att ta reda på i vilken utsträckning
rökning sker på skolgårdar. Rökning observerades på 41 procent av skolorna, men på merparten av
skolorna fanns tydliga spår av rökning såsom fimpar, askkoppar och rökrutor vilket tyder på att rökning förekommer på ännu fler skolor. I de flesta fall var det elever som rökte, men även personal från
skolan rökte på skolgårdarna.
77 procent av 14-18-åringarna vill se ett förbud för elever och personal att röka under skoltid. Bara
åtta procent säger helt nej till ett förbud. Många unga som börjar röka gör det på grund av kompisars
påverkan och viljan att passa in. Skolan är därför en viktig miljö, det är där barn och unga vistas och det
är där de lär sig att röka. Att de unga själva vill se ett förbud bör vara ett argument som väger tungt.
Över 60 procent av ungdomarna som röker vill sluta, det visar CAN:s undersökning Skolelevers drogvanor 2017. Både bland niondeklassare och gymnasielever är det vanligare bland flickor än bland pojkar
att vilja sluta. Tobaksfri skoltid skulle dels kunna förhindra att fler börjar röka, dels hjälpa ungdomarna
som faktiskt vill sluta.
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Lagstifta om tobaksfri skoltid
I dag är lagen utformad så att förbudet begränsas till skolgården.
Det innebär att det per definition är lagligt att röka en meter
utanför skolans grind.
Inför krav på att utbilda om tobakens hälsoeffekter
I dag får mindre än hälften av alla ungdomar ingående information om tobak och få känner till hur nikotinet påverkar den unga
människans hjärna.
Inför krav på att utbilda om tobak ur ett hållbarhetsperspektiv
Endast hälften av ungdomarna i Sverige får i dag ingående information om tobak och få känner till hur tobak hindrar global
hållbar utveckling.
Förbjud reklam och smaksättning av nikotinprodukter
Tobaksreklam är förbjudet i Sverige men genom att kalla sina nya
nikotinprodukter ”tobaksfria” marknadsför tobaksindustrin dem
öppet mot barn och unga på sociala medier.
Minska antalet tobaksdebuter med ökad skatt
Med en höjd tobaksskatt kan antalet tobaksdebuter minskas och
det skapas finansiering för ett tobaksförebyggande arbete riktat
till barn och unga.
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Om A Non Smoking Generation
Stiftelsen A Non Smoking Generation har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar
själva ska välja att inte börja använda tobak. Organisationen arbetar aktivt för att begränsa
tobakens plats i samhället och skapa skyddande miljöer för barn och ungdomar.

www.nonsmoking.se

