
  



 
 

 
 
Om oss 
 
Vi är fyra ungdomar från Väggaskolan som sommarjobbar på 
Karlshamns kommun. Under tre veckor har vi fått i uppdrag att 
skapa ett projekt som förebygger tobaksanvändning hos barn och 
unga i Karlshamn. Vi har kommit fram till en kontraktsmetod som 
riktar sig till årets sjundeklassare.  
 

Kontrakt 
 
Kontraktet innebär att undertecknaren lovar att inte testa tobak eller andra droger 
under hela sin högstadietid. Alla som skriver under kontraktet får rabatter i olika 
lokala butiker i Karlshamn och har möjlighet att vinna fina priser, som exempelvis 
presentkort. 
 
Läs mer om hur kontraktet 
fungerar och hur du tecknar 
dig på kommunens hemsida. 
Länk: www.karlshamn.se 
 

Teckna kontrakt 



Några av butikerna som ger 
rabatter och/eller sponsrar med 
presentkort är: 
 

Varför är min roll som vårdnadshavare viktig?  
 

Din roll som förälder är extremt viktig. Att finnas där för ditt barn, stötta 
och visa kärlek har stor betydelse. Redan från födseln tar barnet lärdom 
från sin omgivning, särskilt från sina vårdnadshavare. Var en bra förebild 
och va den du vill att ditt barn ska bli! 
 

Några negativa konsekvenser med tobak 
 

 permanenta skador på hjärnan 
 ökad risk för depression, ångest och sömnbesvär 
 sämre hy 
 ökad risk för cancer, hjärt- och lungsjukdomar 
 ökad risk för 2-diabetes 
 sämre kondition och blodcirkulation 
 bidrar till barnarbete 
 bidrar till fattigdom 

 
Fakta 
 

Föräldrar kan göra skillnad genom att prata med sina barn och säga nej till tobak. En 
sammanslagning av flera studier visar att:  
 

• 10 % av barnen som röker, har föräldrar som inte röker och säger nej till rökning.  
• 12 % av barnen som röker, har föräldrar som själva röker men säger nej till rökning. 
• 26 % av barnen som röker, har föräldrar som inte röker men tillåter rökning.  
• 38 % av barnen som röker, har föräldrar som också röker och tillåter rökning. 
 

Lokal levnadsvaneundersökning  

 

I Karlshamn visar levnadsvaneundersökningen från 2020 att 3 % av alla ungdomar 
på högstadiet röker dagligen eller nästan dagligen. Undersökningen visar även att 
ytterligare 14 % någon gång har testat att röka. Det finns starka samband mellan 
rökning och cannabisbruk och andra droger. Det finns även forskning på att de som 
använder tobak i unga år har en ökad risk att utveckla ett beroende av alkohol och 
andra droger längre fram i livet.  

 
 

Tips till dig som vårdnadshavare: 
 

 lyssna på ditt barn 
 ha öppet sinne utan att tappa din auktoritet 
 stötta och visa intresse 
 va konsekvent i din inställning till tobak och andra droger 

Se filmen från unga  

drogförebyggare 



Projektledare 
 

Jenny Andersson, folkhälsostrateg 

Mail: jenny.andersson@karlshamn.se  

Telefon: 072-389 93 48 
 

 

Har ditt barn har börjat bruka tobak, känner du att du inte kan hjälpa tillräckligt hör av 
dig!  
 
Karlshamns fältgrupp tel. 0723-899402 

Ring 020-84 00 00 eller gå in på www.slutarokalinjen.se 

Ring 1177 

UMO - Ungdomsmottagningen 0454-73 27 90 

Elevhälsa- skolsköterskan på din skola kan hjälpa till med tobaksavvänjning  
 

Vårt fokus  

Rökningen skördar cirka 14 000 liv per år i 

Sverige. Samtidigt insjuknar cirka 100 000 

människor per år i rökrelaterade sjukdomar. Varje 

dag börjar cirka 45 ungdomar att röka, det innebär 

omkring 16 000 nya unga rökare per år. Rökning 

kostar samhället cirka 30 miljarder kronor årligen. 

Kontraktsmetoden är ett bra sätt att förebygga all 

form av tobaksbruk bland unga. Dessutom ger ett 

fungerande tobaksförebyggande arbete väldigt 

starka bonuseffekter i och med de starka 

kopplingarna till andra droger. 

Kontraktsmetoden arbetar för att skapa ett 

vuxennätverk runt varje enskild ungdom där alla 

har elevens drogfrihet som ett gemensamt mål. 

Barnkonventionen och tobakskonventionen säger 

att alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa och till 

en drogfri uppväxt och framtid.  

 

 

KARLSHAMNS KOMMUN 

Rådhusgatan 10, 374 81 Karlshamn 
0454-810 00  
Karlshamn.se  


