Föräldrar
och alla viktiga ”omkringvuxna”

Under hösten genomförs fyra regionala konferenser, i samverkan med Tobaksfakta oberoende tankesmedja och projektet Vi har ett val,
med ekonomiskt stöd av Folkhälsomyndigheten och lokala arrangörer

Vad påverkar ungas livsstil och levnadsvanor?
Några exempel:
• Övergripande attityder och normer
- lagstiftning, media, industrins värdeladdning
• Föräldrars och syskons attityder, vanor och beteenden
• Kamraters, pojk- och flickväns attityder, vanor och beteenden
• Närsamhälle och ”signifikanta vuxna”
• Relationer och ”anda” i den nära miljön
Föräldrar/vårdnadshavare och andra vuxna nära
barnen har en mycket viktig roll

Socialisering
Innebär en process där barnet får lära sig färdigheter och förvärva kompetenser,
förstå och acceptera normer
Under processen förstår man och övertar gruppens värden, vanor och seder, samt roller och
regler utifrån olika perspektiv. Barnet utvecklar sin förmåga att tänka, hantera olika känslor och
relatera till olika individer.

Barn med föräldrar och andra viktiga vuxna som är tillgängliga och stödjande vid behov,
uppfattar oftare regler och förbud som ett tecken på omsorg och inte som ett tecken på tvång.

För att lyckas minska ungas tobaksbruk …
… så behövs en medvetenhet om att
rökning och snusning ”smittar”

Vuxna – ökad återfallsrisk
Barn – ökad risk att börja och etableras som rökare/snusare
En tillåtande eller passiv acceptans av vuxna påverkar
bruket, med risk för större bruk

Viktiga vuxna påverkar - föräldrar
Föräldrars attityder, förhållningssätt och beteenden har betydelse
• Föräldrars rökning kan påverka att barnen börjar röka t ex genom
imitation av beteendet och genom att attityder påverkas
• Barn till föräldrar som slutat röka är något mer benägna att röka än
barn till föräldrar som aldrig rökt.
• Ett tydligt föräldraskap, öppen och respektfull kommunikation fungerar
skyddande
• Föräldrars uttalade förväntningar om att barnen inte ska röka är
skyddande

Viktiga vuxna påverkar – skolpersonal …
… och andra signifikanta vuxna genom att:
• ge kunskap … återkommande … åldersanpassat … interaktiv metodik
• vara en förebild under en väldigt viktigt tid av en ung persons liv,
viktigare för ungdomar med svagt vuxenstöd
• stärka tobaksfria normer i gruppen, i miljön
• visa att man bryr sig om eleven

Viktiga vuxna påverkar närmiljön
Relationer och ”anda” i den nära miljön, ett tryggt skolklimat
• skolans normer och värderingar
• kvalitén på relationer; barn och barn, barn och vuxen, vuxen och vuxen
• elevernas inställning till skolan
• skolfokus på omtanke, inkludering och engagemang
En tobaksfri miljö gör miljön stödjande
• underlättar för barn att aldrig börja
• minskar återfallsrisk för dem som slutat
• utsätter ingen för hälsorisk genom passiv rök

Möjlighet att påverka för tobaksfrihet
Forskningen visar:
Föräldrars och andra viktiga vuxnas engagemang och stöd för att barnen inte
ska börja med tobak är viktig under hela tonårstiden
Att göra ”offentliga ställningstaganden” mot tobak kan stärka tobaksfrihet
Föräldrar, äldre syskon och viktiga ”omkringvuxna” som använder tobak ökar
risken för att barn blir tobaksbrukare. Men engagemang och tydlighet hos de
vuxna, kan fungera skyddande och som ett stöd för den unges tobaksfrihet,
även om den vuxne själv använder tobak.

Ida-Maria 15 år om föräldrar
” Mina föräldrar är viktiga för mig. Dom accepterar mig och får
mig att känna mig uppskattad för det jag gör. Det händer ganska
ofta att vi bråkar, ungefär varje dag faktiskt. Det är oftast om hur
länge man får vara ute på kvällarna och så kan det vara om
småsaker som läxor, datorn mm. Man bråkar om det mesta
faktiskt. Fast oftast blir man sams ganska snabbt igen”

Nio sätt som föräldrar kan stödja barnets tobaksfria val
• Visa att du tycker det är viktigt att ditt barn inte börjar med tobak
- det har stor betydelse
• Förklara varför du vill att ditt barn inte ska använda tobak
• Var tydlig och visa att du menar allvar
• Berätta om riskerna och beroendet, om hur tobaksindustrin arbetar
• Om du misstänker att ditt barn använder tobak, fråga direkt
• Tillåt aldrig rökning och håll på rök- och tobaksförbud hemma
• Ge lagom stora ”morötter” för att uppmuntra tobaksfrihet
• Om du använder tobak själv
- köp aldrig tobak till ditt barn och ”kompisrök/-snusa” aldrig med ditt barn
- berätta om beroendet, att du ångrar att du började och hur svårt det kan
vara att sluta

Förebygg tobaksbruk hos ditt barn
Innehåll:
• Vad kan du göra för att
förebygga tobaksbruk
• Att stödja unga att sluta
röka eller snusa
• Bakslag
• Gör så här för att sluta
• Vill du veta mer?
• Faktatexter om tobak
och e-cig

Bladet finns på psykologermottobak.org

Ha tålamod
Vi ställer ofta hårda krav på oss själva som vuxna
- Insatserna mot tobak ska funka snabbt!

Förändring tar ofta tid
- tålamod är nödvändigt, stötta och uppmuntra varandra.
Som förälder är man viktigast för sitt barn
Alla ”omkringvuxna” har betydelse för ungdomarna
- mentorer, guider, förebilder …
- man är ej föräldrar men viktiga som alternativa vuxna,
särskilt viktiga för vissa unga

