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DET ÄR BARA BARN SOM
BÖRJAR ANVÄNDA TOBAK
RAPPORT OM UNGAS ATTITYDER TILL TOBAK

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

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
tobak. Målgruppen var den svenska allmänheten i åldrarna 14–79 år. Totalt genomfördes 1384 webbintervjuer under perioden 30 april -7 maj 2019, varav 326 intervjuer

’

har genomförts med målgruppen 14-18 år. Deltagarfrekvensen var 59 procent.
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A NON SMOKING GENERATION 1979-2019

Fyrtio år av tobaksförebyggande arbete
Även om vi har kommit en bra bit på vägen
mot visionen om ett tobaksfritt samhälle
och en rökfri generation, konstaterar vi att
vår insats behövs i morgon också. Så länge
tobaksindustrin uppfinner nya produkter för
att lura nästa generation in i ett livslångt
nikotinberoende behöver vi arbeta för att
sprida kunskap, påverka våra politiker och
motivera barn och unga till ett tobaksfritt liv.
För fjärde 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 alltjämt de främsta anledningarna till
att unga i dag börjar röka. Var tredje gymnasieungdom använder tobak av
något slag och det är viktigt att försöka förstå varför så många unga årligen
luras in i ett livsfarligt tobaksbruk. Även om anledningarna är många och
varierar från person till person är det ingen som har valt att bli nikotinist.
I årets mätning har vi bland annat tittat lite extra på debutålder för
olika typer av tobaksprodukter och vi konstaterar att den stora majoriteten
debuter ligger mellan 13-16 år för både cigaretter, e-cigaretter och snus.
Det innebär också att risken för att fastna i ett livsfarligt beroende är hög
under en relativt kort period i livet och att det inte krävs särskilt stora eller
dyra insatser för att barnen ska förbli tobaksfria. Vi behöver bara fråga oss
vad som är viktigast? Barnens hälsa och framtid eller tobaksindustrins
vinster?
Jag hoppas att årets rapport kan bidra med både kunskap, inspiration och mod att agera för en tobaksfri generation och en global hållbar
utveckling! Tillsammans kan vi göra skillnad.

Helen Stjerna
generalsekreterare, A Non Smoking Generation

RAPPORT 2019:1

3

DET ÄR BARA BARN SOM BÖRJAR ANVÄNDA TOBAK

1. Det är bara barn som börjar
använda tobak
Debutålder

8 av 10
tobaksdebuter sker
i tonåren

Åtta av tio tobaksdebuter sker i tonåren.
De som inte har börjat röka eller snusa
före 20 års ålder, kommer troligtvis
aldrig att börja. Det innebär att risken
för ett eventuellt tobaksbruk är hög
under en kort period i livet och att
det då krävs stöd och hjälp från vuxna
och samhälle för att minimera den.
Tobaksindustrin lanserar nya produkter som mindre farliga alternativ till
konventionell rökning och menar att
målgruppen är vuxna rökare.

Debutåldern för samtliga tobaksprodukter, både e-cigaretter, snus och
vanliga cigaretter visar dock tydligt att
det främst är barn som börjar använda tobak. I åldersgruppen 14-18 år
var debutåldern 13-15 år för vanliga
cigaretter, 14-16 år för snus och 14-16
år för e-cigaretter. Bland vuxna rökare
svarade 92 procent att de hade börjat
röka i tonåren och bland vuxna snusare
var det 74 procent som börjat i tonåren.

I GRUPPEN UNGA TOBAKSBRUKARE

HUR GAMMAL VAR DU NÄR DU PROVADE FÖRSTA GÅNGEN?
Cigaretter

UNDER
12
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12%
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5%
7%
10%

23%

E-cigaretter

10%

10%

21%

20%
11%

18%
18%
20%

15%
12

6%
9%

4%
4%
11%

14%
14%
11%

Snus

VILL EJ
UPPGE

DET ÄR BARA BARN SOM BÖRJAR ANVÄNDA TOBAK

Varför börjar man röka eller snusa?
Kompisars påverkan toppar alltjämt
listan när respondenterna uppger vilka
skäl de ser som troliga till att någon
börja röka. Både de yngre och de äldre
målgrupperna ser kompisars påverkan
som den främsta orsaken och tillsammans med ”Viljan att passa in” har det
toppat listan sedan starten av våra
mätningar 2016.
Varannan ungdom anger också
psykisk ohälsa som ett skäl till att

börja röka. Det är mycket oroande, inte
minst med tanke på nikotinets effekter på hjärnan och den ökade risken
för inlärningssvårigheter och psykisk
ohälsa. Samtidigt är det bara 33 procent
i gruppen 18-79 år som ser psykisk
ohälsa som ett skäl till att börja röka.
Det indikerar att vuxna har dålig insikt i
ungdomarnas levnadsvillkor och förutsättningar till ett hälsosamt liv.

VAD AV FÖLJANDE TROR DU ÄR ORSAKER TILL ATT MAN BÖRJAR RÖKA?
85%
88%

Kompisars påverkan
69%
66%

Vilja att passa in
47%

Mår dåligt psykiskt

33%

Bristande stöd från
föräldrar och andra
vuxna

35%
28%
34%

Förebilder använder
tobak

42%
32%

Vill protestera/
provocera
Mår dåligt fysiskt

42%

”Det har bara
blivit så. Man vill
hänga med alla
andra. Annars
känns det som att
man blir ensam
eller utanför.”

”

16%
11%

Annat

3%
3%

Vet ej

3%
2%

14-18 år
18-79 år
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Vem vinner på det?

24%

av 14-18-åringarna
säger att de ofta ser
tobaksreklam

6
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Anledningarna till att börja röka eller
snusa är många och varierar från
person till person. Men faktum kvarstår att ingen skulle börja om det inte
fanns en tobaksindustri som ser barnen
som nästa generation lojala kunder.
Var fjärde barn anger att de ofta ser
tobaksreklam. Tobaksindustrin lanserar
nya ”tobaksfria” nikotinprodukter som
marknadsförs öppet till barn och unga
genom samarbeten med influencers
i poddar och sociala medier. Snygga

förpackningar och godisliknande smaker som hallonlakrits och HubbaBubba
lockar barn att testa och det går snabbt
att bli nikotinberoende. Att produkterna
marknadsförs som tobaksfria är vilseledande på flera sätt. Dels finns det idag
inga nikotinprodukter som inte framställs av tobak (det är för dyrt och komplicerat), dels är nikotinet på inget sätt
ofarligt och här finns en stor utmaning i
att sprida kunskapen om nikotinets alla
negativa hälsoeffekter.

GÅR DET ATT FÖRHINDRA?

2. Går det att förhindra?
Stora brister i kunskap om hälsa och hållbarhet
Många vet att rökning är farligt och ger
lungcancer men få känner till vidden av
alla de hälso- och hållbarhetsrelaterade
effekter som tobak har. Bara 11 procent
av allmänheten svarar att de är medvetna om att nikotin ökar risken för psykisk
ohälsa och endast fem procent vet att
nikotin kan ge inlärningssvårigheter.
Den unga målgruppen 14-18-åringar
svarar i högre grad än allmänheten att
de känner till dessa risker, men även där
finns stora kunskapsluckor. 19 procent
uppger att de känner till att nikotin ökar
risken för psykisk ohälsa och 11 procent
vet att det kan ge inlärningssvårigheter.
Årets undersökning visar även på

alarmerande låga och sjunkande kunskapsnivåer vad gäller tobakens konsekvenser för en global hållbar utveckling.
Endast sex procent av allmänheten
vet att tobaksindustrin orsakar massiv
skogsavverkning. Motsvarande siffra
bland 14-18-åringarna är 14 procent.
Sedan starten av mätningarna 2016
har kunskapen om barnarbetet inom
tobaksindustrin nästintill halverats.
Detta är kunskaper som kan vara direkt
avgörande både i ungdomars beslut om
att förbli tobaksfria men som också kan
motivera vuxna och politiker att fatta
nödvändiga beslut för att skydda barn
och unga från att börja använda tobak.

Ungas kunskap om
att rökning bidrar
till barnarbete har
minskat från

46%
25%

HUR STÄMMER FÖLJANDE PÅSTÅENDEN MED DIN UPPFATTNING?
31%

En stor del av all tobak
odlas i låginkomstländer.

25%

Tobaksrelaterat skräp är
den vanligaste skräptypen
på våra gator.
Nikotin ökar risken för
psykisk ohälsa.
Tobaksindustrin orsakar
massiv skogsavverkning.
Nikotin kan ge inlärningssvårigheter.

31%
33%
19%
11%
14%
6%
11%
5%
Vet att det stämmer Tror att det stämmer Tror inte att det stämmer Vet att det inte stämmer Vet inte

14-18 år
18-79 år
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Skäl att avstå
De orsaker som toppar listan över skäl
för att avstå tobak är hälsorisker och
graviditet, både för de unga i åldrarna
14-18 år och allmänheten i åldrarna 18-79
år. Genom ökad kunskap om att samtliga
tobaksprodukter medför stora hälsorisker,
inte minst för den psykiska hälsan, skulle
med största sannolikhet fler bli motiverade att avstå. Att man påverkar andra att ta
efter och börja röka kommer trea på listan
över skäl att avstå tobak bland unga. 56
procent av unga tycker att påverkan på
andra är ett skäl att avstå, jämfört med 53
procent 2018. Ökad kunskap om hur tobaksbruk ”smittar” och insikten att man
riskerar ha en negativ påverkan på sina
kompisar eller yngre syskon om man använder tobak kan motivera fler att avstå.

En betydande skillnad från förra årets
undersökning är att fler svarar att tobakens negativa inverkan på miljön är ett
skäl att avstå, 41 procent 2019 jämfört
med 35 procent 2018. Bland unga är det
ännu fler, 45 procent motiveras att avstå
från tobak av miljöskäl och bland tjejer så
många som 55 procent. Extra olyckligt är
det därför att kunskaperna om hur tobak
hindrar en global hållbar utveckling blir
allt lägre. Att unga motiveras starkt av
hållbarhetsargumenten syns också tydligt i den enkätundersökning som A Non
Smoking Generation gör för att följa upp
den årliga föreläsningsturnén ”50 kr och
barnarbete på köpet”. Hösten 2018 svarade 92 procent av respondenterna att de
hade fått argument för att avstå tobak.

VILKET ELLER VILKA AV NEDANSTÅENDE SKÄL TYCKER DU ÄR SKÄL
NOG FÖR ATT AVSTÅ FRÅN TOBAK?
Hälsorisker/risk
för sjukdomar

91%
91%
62%

Graviditet

74%

Att man påverkar
andra att ta efter
och börja röka

56%
47%
56%

Dålig andedräkt
och hy

41%

Barnarbete inom
tobaksindustrin

52%
52%

Utövande av idrott
/fritidsaktivitet

47%
34%

Negativ påverkan
på miljön

45%
41%

Krav på arbetsplatsen/Rökfri
arbetsplats

36%
48%
31%
26%

Föräldrars
inställning/krav
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Vet ej

1%
1%

Inget av
ovanstående

1%
0%

14-18 år
18-79 år
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Tobaksfri skoltid och hållbarhetsskatt på tobak
Efter en undersökning på 127 skolor
i Stockholm 2017 rapporterade Länsstyrelsen att rökning hade observerats
på 41 procent av skolgårdarna. Spår av
rökning såsom askkoppar och fimpar
återfanns dock på de allra flesta skolor
vilket indikerar att rökning förekommer i
större utsträckning än så. Tobaksbruket
smittar i skolan och 79 procent av ungdomarna svarar i årets undersökning att
de är positiva till att förbjuda elever och
personal att röka under skoltid. 65 procent av 14-18-åringarna är positiva till att
förbjuda snus under skoltid. Det innebär
att sju av tio elever själva vill ha tobaksfri skoltid för att slippa känna trycket
att börja röka eller snusa. Tobak är inte

bara en av de största orsakerna till död
och sjukdom i världen, utan också ett
av världens största hållbarhetsproblem.
Bara rökrelaterade sjukvårdskostnader
uppgår till mer än 30 miljarder kronor
varje år. I beräkningen av samhällskostnaderna saknas både hälsorelaterade
kostnader för snus och e-cigaretter
och alla de miljö- och klimatrelaterade
kostnader som tobaksindustrin orsakar
i alla led av produktionskedjan. I årets
undersökning inkluderades därför en
fråga om hållbarhetsskatt för samtliga
tobaksprodukter och 72 procent av de
tillfrågade 14-18-åringarna anser att det
är ett bra förslag. Motsvarande siffra
bland allmänheten är 61 procent.

7 av 10
ungdomar vill ha en
hållbarhetsskatt

I GRUPPEN UNGA

TYCKER DU ELLER TYCKER DU INTE ATT DET BORDE VARA FÖRBJUDET
FÖR ELEVER OCH PERSONAL ATT RÖKA ELLER SNUSA UNDER SKOLTID?
RÖKNING

9%
10%

Nej

SNUSNING

2%

2%

Vet inte

Vet inte

17%
Nej

Tveksam

16%
Tveksam

65%
79%

Ja

Ja
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3. Vad krävs för att lyckas?
Föräldrars ansvar
Andelen unga som svarar att deras
föräldrar har pratat mycket med dem
om tobak har ökat från 23 procent 2018
till 31 procent 2019, vilket är en positiv
utveckling. Adderar man andelen unga
vars föräldrar har pratat lite med dem
om tobak - 51 procent - blir det 82
procent, vilket också är en ökning från
föregående år då 77 procent av föräldrarna pratade med sina barn om tobak. I
år svarade dock fortfarande 16 procent
av ungdomarna att deras föräldrar inte
alls har pratat med dem om tobak.
35 procent av unga svarar att
bristande stöd från föräldrar och andra
vuxna är en orsak till att börja röka,
och 31 procent svarar att föräldrars
inställning eller krav kan vara ett skäl
att avstå tobak. Detta visar att unga

behöver vuxnas stöd och engagemang
för att förbli tobaksfria. Det finns en utbredd myt om att föräldrars förbud mot
tobak skulle göra det extra spännande
att testa eller locka fram en vilja att provocera. 42 procent av allmänheten tror
att unga börjar med tobak för att de vill
provocera eller protestera, jämfört med
enbart 32 procent bland unga. Forskning gällande föräldrars förhållningssätt
till tobak visar tvärtom att deras förbud
har en positiv inverkan. Unga som har
föräldrars förbud i ryggen blir stärkta att
stå emot grupptryck och får en ”ursäkt”
att tacka nej när de erbjuds tobak. Detta
kan vara direkt avgörande eftersom
unga i störst utsträckning ser kompisars påverkan och viljan att passa in
som orsaker till att börja med tobak.

HAR DINA FÖRÄLDRAR PRATAT MED DIG OM RÖKNING?

1%
16%
Nej

Vill ej uppge

31%
Ja, mycket

51%
Ja, lite
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Skolans ansvar
Skolans roll är mycket viktig i arbetet
med att förebygga tobaksbruk bland
unga. Skolan är en av de miljöer där
barn och unga spenderar en stor del
av sin uppväxt, och är därför ofta den
plats där ungdomar gör sin tobaksdebut
på grund av grupptryck bland kompisar. Skolans uppdrag blir extra viktigt
mot bakgrund av att endast var tredje
ungdom har föräldrar som pratar ingående med dem om tobak. Som tidigare
nämnts svarar 16 procent av tillfrågade
ungdomar att deras föräldrar inte alls
har pratat med dem om tobak. De som
inte får informationen i hemmet måste
få den i skolan.
I förra årets undersökning såg vi att
skolans informationsarbete gick åt fel
håll. 2017 fick 50 procent av alla unga

information om risker med tobak vid
särskilda lektioner i skolan, medan endast 41 procent fick det 2018. 2019 var
motsvarande siffra 44 procent, vilket
är en liten förbättring men långt ifrån
tillräcklig. 38 procent av tillfrågade ungdomar svarade att de har fått ytlig information om tobak i skolan och hela 16
procent uppgav att de inte fått någon
information alls. Ingen information är
katastrofalt men inte heller ytlig information räcker. Kunskaperna om tobak
måste integreras i den övriga undervisningen för att skapa medvetenhet om
tobakens alla negativa effekter, både
på den egna hälsan och ekonomin men
också på en global hållbar utveckling
gällande skydd av mänskliga rättigheter
och vår miljö.

4 av 10

har fått ingående
information om tobak
i skolan

Influencers och medias ansvar
I en rapport som Meltwater gjort på
uppdrag av A Non Smoking Generation
kan vi se att det publicerades artiklar
som var positiva till tobak (dold reklam)
motsvarande ett annonsvärde av 14,8
miljoner kronor under första halvåret
2018. Totalt skrevs över 12000 artiklar om
tobak men endast fyra av dessa handlade
om tobak ur ett globalt hållbarhetsperspektiv. Bristen på kritisk granskning av
tobaksindustrin bidrar till allmänhetens
låga kunskapsnivå både när det gäller
hälsoeffekter av tobak, men även hur
tobaksindustrin påverkar miljö, klimat och
mänskliga rättigheter. Till skillnad från
många andra industrier som granskas
hårt när det kommer till barnarbete och
klimatpåverkan är medias granskning av
tobaksindustrin nästintill obefintlig. En
seriös granskning skulle kunna göra stor
skillnad både för allmänhetens kunskaper
om tobaksindustrin, nyrekryteringen av

nya tobaksbrukare, men också för alla de
barn som arbetar under oacceptabla förhållanden på tobaksfält runt om i världen.
Rapporten visade också att direkt
och indirekt tobaksreklam är ett vanligt
inslag i ungas vardag via sociala medier.
Influencers och kända profiler sponsras
av tobaksföretag för att marknadsföra deras produkter. Detta är ett stort
problem då 34 procent av unga svarar att
”förebilder använder tobak” är en orsak
till att börja med tobak. Den dolda tobaksreklamen på bilder, i TV, film och musik är
normbildande och framställer tobak som
coolt samt förknippat med en viss typ
av livsstil. Genom ökad medvetenhet om
nikotinets skadeverkningar och tobaksproduktionens globala konsekvenser
skulle förhoppningsvis fler influencers
och kända förebilder bli motiverade att
ta ansvar och avböja tobaksindustrins
sponsringserbjudanden.

Framsidan av Göteborgs-Postens kulturbilaga i samband med Tove Los lansering
av albumet ”Bitches”, 2018.
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Politikers ansvar
I Norge har andelen
dagligrökande unga
minskat från 7% till
0,4% sedan man infört
tobaksfri skoltid

”
”En helt tobaksfri
skoltid, känns inte
det som ett ganska
självklart val?”

12
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Nyligen antog regeringen målet om att
folkhälsopolitiken ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa i hela befolkningen och
sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom
en generation. I dagsläget är skillnaderna stora mellan andelen rökare
bland högutbildade och andelen rökare
bland lågutbildade. För att ge alla barn
så jämlika hälsoförutsättningar som
möjligt är skolan avgörande. En lag om
tobaksfri skoltid skulle inverka på minst
sex av åtta av regeringens definierade
målområden för en jämlik hälsa.
För att minska barns och ungas
exponering för tobak och motverka
normaliseringen av tobaksbruk är det
avgörande med fler tobaksfria miljöer,
och då särskilt skolan där barn och
unga spenderar en stor del av sin uppväxt. Skoltiden måste bli fri från samtliga tobaksprodukter, vilket innebär att
både elever och skolpersonal ska vara
tobaksfria under tiden de är i skolan för
att skydda alla de elever som ännu inte
har börjat med tobak. Denna reglering

borde också kompletteras med krav på
att utbilda om tobakens skadeverkningar på både hälsa och hållbarhet – för att
stödja och motivera nästa generation
till att själva välja att förbli tobaksfria.
A Non Smoking Generation efterfrågar också ett totalförbud mot all
tobaksreklam. Enligt lag är tobaksreklam förbjudet i Sverige och tobaksprodukter får inte utformas så att de lockar
barn och inte heller marknadsföras på
ett sätt som antyder att de har hälsoeller miljömässiga fördelar. Här måste
samtliga nikotinprodukter som inte är
läkemedelsklassade inkluderas för att
skydda barnen från ett livslångt nikotinberoende.
Priset på tobak är en av de faktorer
som har störst inverkan på barn och
ungas tobaksbruk och därför förespråkar A Non Smoking Generation en rejäl
höjning av tobaksskatten samt föreslår
ett införande av en hållbarhetsskatt på
tobak. Intäkterna från den skatten borde användas till tobaksförebyggande
projekt och utbildning.

VAD KRÄVS FÖR ATT LYCKAS?

A Non Smoking Generations 6 förslag till åtgärder
1. LAGSTIFTA OM TOBAKSFRI SKOLTID
Lagen om rökfri skolgård fungerar inte. Förbjud samtliga
tobaksprodukter under hela skoltiden.

2. INFÖR KRAV PÅ ATT UTBILDA OM TOBAKENS HÄLSOEFFEKTER
I dag får färre än hälften av alla ungdomar ingående information
om tobak och få känner till hur nikotinet påverkar den unga
människans hjärna.

3. INFÖR KRAV PÅ ATT UTBILDA OM TOBAK UR ETT
HÅLLBARHETSPERSPEKTIV
Färre än hälften av ungdomarna i Sverige får i dag ingående
information om tobak och få känner till hur tobak hindrar global
hållbar utveckling.

4. 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 i sociala medier.

5. HÖJ TOBAKSSKATTEN OCH INFÖR EN HÅLLBARHETSSKATT
Med en höjd tobaksskatt och införande av hållbarhetsskatt kan
antalet tobaksdebuter minskas genom höjt pris på tobak, samtidigt
som det möjliggör en finansiering av ett utökat tobaksförebyggande
arbete riktat till barn och unga.

6. HÖJ ÅLDERSGRÄNSEN TILL 20 ÅR FÖR ALL TOBAK
Det är bara barn som börjar med tobak och majoriteten av ungdomarna
uppger att det är enkelt att få tag på tobak om man är under 18 år. Med
en höjd åldersgräns skulle fler unga förbli tobaksfria och dessutom
skyddas från att börja med andra droger.
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40-ÅRSKAMPANJ

Starkt stöd för en tobaksfri generation

40

års arbete för
alla barns hälsa

2019 har A Non Smoking Generation arbetat i 40 år för alla barns rätt att förbli
tobaksfria. I en framgångsrik kampanj i sociala medier tog allt ifrån hjärnforskare och
professorer till atleter, artister och influencers ställning för en tobaksfri generation.
Med kampanjen ville vi uppmärksamma
att tobaksfrågan tyvärr är lika aktuell
nu som vid starten 1979. Idag använder
mer än 30 procent av alla ungdomar
tobak under sin skoltid. Så länge det
finns en tobaksindustri som arbetar hårt
för att rekrytera nästa generation måste
vi och övriga vuxensamhället fortsätta
stå upp för barns rättigheter.
Kampanjen lyfte positiva förebilder
och är en modern motsvarighet till A
Non Smoking Generations första kampanj där kända ansikten såsom Agnetha
Fältskog, Ted Gärdestad och Ingemar
Stenmark syntes på reklampelare över
hela landet iklädda en Non Smokingt-shirt. Vi tog återigen hjälp av kända
förebilder – och deras kanaler med en
gemensam räckvidd på nästan fem miljoner – för att belysa att vi fortfarande
behövs och arbetar för alla barns hälsa

och en mer hållbar värld.
Therese Lindgren, Lisa Ajax, Anders
Hansen, Alexander Pärleros, Clara
Henry, Sanna Nielsen, Kristin Kaspersen,
Sarah Sjöström och hela herrlandslaget
i handboll är några av de 50 profiler som
delade inlägg och stod upp för barns
hälsa i sina sociala kanaler. Sammanlagt
har kampanjen fått över 450 000 likes
– stödet för en tobaksfri generation är
starkt.
2019 gläds A Non Smoking Generation åt de framgångar vi har uppnått
sedan 1979, och blickar hoppfullt framåt
ytterligare 40 år till en tid då vi inte behöver finnas. Nu är det dags att vuxna
i hemmet, skolan, media och politiken
tar sitt ansvar för barns rättigheter och
hälsa på allvar. Tillsammans kan vi nå
en tobaksfri generation.

”Det är fantastiskt om jag genom en enkel
insats kan göra skillnad för barns hälsa. Jag vill
vara en positiv förebild för mina unga följare.”
Therese Lindgren, influencer

”Vi i Handbollslandslaget har valt att stödja det fantastiska
och viktiga arbete som A Non Smoking Generation gör för
att främja unga människors hälsa. Kan vi tillsammans med
A Non Smoking Generation hjälpa och inspirera unga att inte
börja med användning av tobak gör vi gärna det”
Från första kampanjen 1979.

14

RAPPORT 2019:1

Jim Gottfridsson, lagkapten.
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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
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