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Förord 

En oroväckande trend är att rökningen ligger still på en hög nivå bland ungdomarna. 

Enligt rapporten Tonåringar och tobak uppger 79 procent av ungdomarna att elever 

röker på deras skolgård och 34 procent att vuxna gör det. Arbetet med att minska 

tobaksbruket är därför långt ifrån avslutat. Ett av de nationella delmålen är att 

andelen ungdomar som börjar röka eller snusa ska ha halverats till år 2014, utifrån 

2010 års statistik hade bara knappt en femtedel av målet uppnåtts. 

 

I propositionen ”En förnyad folkhälsopolitik” från 2008 konstaterar regeringen att 

det hälsofrämjande arbetet har släpat efter när det gäller tobak i skolor och andra 

barn- och ungdomsmiljöer. Regeringen konstaterar även att det krävs förstärkningar 

på detta område, för att få en framgångsrik tobakspolitik krävs engagemang på såväl 

nationell som regional och lokal nivå. För att nå upp till regeringens politik har 

kommunerna en viktig roll som samordnare och drivande kraft i det 

tobaksförebyggande arbetet inom bland annat skolan.  

 

Denna rapport syftar till att ge en generell bild av situationen gällande efterlevnaden 

av rökfria skolgårdar. Den ska även ge svar på varför det är viktigt med rökfria 

skolgårdar och vilken vinst det ger att öka efterlevnaden. Rapportens första del 

beskriver de olika komponenterna i den nationella strategin, hur de kan utvecklas 

och vilka effekter de kan skapa. Del två beskriver fakta om tobak relaterat till barn 

och unga, och hur kommunen och skolor kan arbeta med tobaksfrågan. Kommunen 

har det övergripande ansvaret för skolans miljö och klimat och ska arbeta aktivt med 

dessa frågor gentemot både elever och personal. Förhoppningen är att rapporten ska 

leda till utveckling och intensifierade insatser inom skolan samt bidra med stöd för 

att ytterligare utveckla dess tobaksförebyggande arbete i form av policyarbete. 

 

Skribent för rapporten har varit Anna-Lena Persson med stöd av Cecilia Birgersson, 

Mathias Jansson och Åsa Lundquist vid Statens folkhälsoinstitut. Tack till Maria 

Nilsson vid Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, som har genomfört 

den vetenskapliga granskningen av rapporten. Vi tackar även flera andra personer 

och organisationer som har bidragit med värdefulla synpunkter (se bilaga 1). Ett 

särskilt tack riktas till Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting för deras 

synpunkter på avsnittet Nationell strategi för rökfria skolgårdar – tobaksfri skoltid i 

första delen. 

 

Östersund, december 2011 

Sarah Wamala 

Generaldirektör 
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Sammanfattning 

Det tobaksförebyggande arbetet som i dag bedrivs i Sverige består av ett brett 

samhällsarbete med flera strategier och åtgärder. Tobaksförebyggande arbete 

behöver ha ett samarbete gentemot flera komponenter, som till exempel lagstiftning, 

en aktiv prispolitik, aktiva informationsinsatser, utbildning, tillsyn och 

tobaksavvänjning. Alla dessa åtgärder är viktiga för att minska tobaksbruket. Det 

finns styrdokument som Ramkonventionen om tobakskontroll, nationella delmål och 

ANDT-strategi men även tobakslagen som ger stöd till arbetet (se bilaga 2). 

Insatserna bedrivs av aktörer på nationell, regional och lokal nivå. 

 

De flesta vuxna som röker har börjat använda tobak under uppväxtåren. Om unga 

människor kan nå tjugoårsåldern utan att bli rökare är chansen stor att de ska förbli 

tobaksfria resten av livet. Det är också välkänt att ju tidigare unga börjar med tobak, 

desto större är risken att de ska bli livslånga tobaksbrukare och skapa ett djupare 

beroende än de som börjar senare. Det är därför motiverat att försöka förhindra 

tobaksbruk bland unga. De barn och unga som röker eller snusar vill till exempel att 

deras föräldrar ska övertala dem att sluta och vara tydliga i sitt nej till tobak. De 

viktigaste faktorerna som påverkar tobaksbruket bland såväl vuxna som unga är pris, 

social acceptans och tillgänglighet. Tillgänglighet begränsas bland annat genom 

rökfria miljöer. Barn och ungdomar behöver rökfria miljöer för att få stöd i sitt val 

att förbli tobaksfria men framför allt för att den passiva rökningen är skadlig och 

påverkar barn mer än vuxna. Tobakslagen innefattar rökfria miljöer för att skydda 

enskilda individer från den skadliga tobaksröken, det vill säga den är en skyddslag. 

 

Enligt tobakslagen får inte rökning äga rum i skollokaler eller i andra lokaler 

avsedda för barn eller ungdomar. Lagen skärptes 1994 då den även kom att innefatta 

utomhusmiljöer som skolgårdar eller liknande utrymmen på förskolor och 

fritidshem. En kunskapsöversikt visar att en aktiv kontroll av rökförbudet på skolans 

område, med sanktioner för de elever som överträder förbudet, reducerar elevernas 

bruk av tobak. Insatsen har starkt vetenskapligt stöd. Trots detta uppger en majoritet 

av ungdomarna i en nationell studie att elever röker på deras skolgård och en 

tredjedel av ungdomarna uppger att även vuxna gör det. Många barn och ungdomar 

(87 procent) önskar en rökfri skolgård. Det finns behov av att följa upp utvecklingen 

av efterlevnaden av rökfria skolgårdar. 

 

Förutom den del av det tobaksförebyggande arbetet som styrs av tobakslagen har det 

också visat sig framgångsrikt att barn- och ungdomsverksamhet antar och tillämpar 

en policy för det tobaksförebyggande arbetet. Det är exempelvis betydelsefullt att 

kommunen stödjer alla skolor i framtagandet av en policy för det 

tobaksförebyggande arbetet. Detta för att skapa engagemang och en gemensam 

strategisk grund för arbetet som ska omfatta alla skolor. För att förebygga 

tobaksbruk bland barn- och ungdomar krävs en kombination av åtgärder, där även 

samarbete mellan skolan, föräldrarna, elevhälsan och fritiden bör etableras och 
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sanktioneras. Med information, kunskap, stöd och råd men även genom ett 

gemensamt arbete kan ett effektivt och framgångsrikt tobaksförebyggande arbete bli 

verklighet. Policyn kan till exempel innehålla åtgärder om hur föräldrar kontaktas i 

samband med att skolan upptäcker att en elev röker eller snusar och vilket stöd 

skolan kan ge till personal och elever som använder tobak.  

 

Kommunen är även tillsynsmyndighet för flera bestämmelser i tobakslagstiftningen. 

Exempelvis ansvarar kommunen för tillsyn när det gäller rökfria miljöer som rökfria 

skolgårdar. Kommunen är även en arbetsgivare med många medarbetare inom 

skolan och har i denna egenskap både ansvar och möjlighet att bidra till ett minskat 

tobaksbruk. 

 

Det finns ett behov av att upplysa och belysa kommunen, länsstyrelsen, polisen och 

övriga myndigheter om deras viktiga funktion och roll i detta förebyggande arbete 

för problematiken med att barn och unga röker och snusar kan inte lösas av en 

enskild aktör eller bara genom lagstiftning.   

 

Oavsett vilken aktör det gäller så kan inte det förebyggande arbetet endast fokusera 

på skolan, och barn och ungdomar, utan arbetet mot tobak måste bedrivas brett och 

på flera olika arenor. Dock ska inte skolans roll heller förminskas – skolan är en 

viktig arena som möter alla barn och ungdomar. Skolan med respektive kommun 

kan göra mer och framför allt följa tobakslagen bättre än vad som i dag görs. I den 

senaste undersökningen som avser verksamhetsåret 2010 uppgav knappt 25 procent 

av landets kommuner att man har gjort ett informations- eller kontrollbesök utifrån 

tobakslagens bestämmelse om rökförbud på skolgårdar. 
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Summary 

The tobacco prevention work conducted in Sweden today consists of a broad 

societal effort with several strategies and measures. Tobacco prevention work needs 

to include cooperation with regard to several components, such as legislation, an 

active price policy, active information efforts, training, supervision and tobacco 

cessation treatment. All of these measures are important to reduce tobacco use. 

There are steering documents such as the Framework Convention on Tobacco 

Control, National Sub-objective and the ANDT Strategy, as well as the Tobacco Act 

itself, which provide support for this work (see Appendix 2). The efforts are 

conducted by stakeholders on the national, regional and local levels. 

 

Most adults who smoke began using tobacco in their adolescence. If young people 

can reach 20 years of age without becoming smokers, chances are good that they 

will remain tobacco-free for the rest of their lives. It is also well known that the 

earlier somebody begins using tobacco, the greater the risk is that they will become 

life-long tobacco users and create a deeper dependence than those who begin later. 

Attempting to prevent tobacco use among young people is therefore justified. 

Children and adolescents who smoke or use snus want, for example, their parents to 

convince them to stop and to be clear in rejecting tobacco. The most important 

factors that influence tobacco use among both adults and young people are price, 

social acceptance and availability. Availability is limited through smoke-free 

environments, among other measures. Children and adolescents need smoke-free 

environments to get help in their choice to remain free from tobacco, but mainly 

because passive smoking is harmful and affects children more than adults. The 

Tobacco Act includes smoke-free environments for protecting private individuals 

from harmful tobacco smoke; in other words, it is a protective law. 

 

Under the Tobacco Act, smoking may not take place on school premises or on other 

premises intended for children and adolescents. The act was made more stringent in 

1994 when it also included outdoor environments such as schoolyards or similar 

areas at preschools and after-school recreation centres for children. A knowledge 

review shows that active enforcement of the smoking ban on school grounds, with 

sanctions for the students that violate the ban, reduces student use of tobacco. This 

intervention has strong scientific support. In spite of this, a majority of the young 

people in a national survey indicated that students smoke on their schoolyard and 

one third of the adolescents say that adults do so as well. Many children and 

adolescents (87 per cent) want a smoke-free schoolyard. It is necessary to follow up 

compliance with the Tobacco Act concerning smoke-free schoolyards. 

 

Besides the part of the tobacco prevention work regulated by the Tobacco Act, it has 

also proven successful for child and adolescent activities to adopt and apply a policy 

for the tobacco prevention work. For example, it is important for the municipality to 

support all schools in the preparation of a policy for tobacco prevention work. This 



RÖKFRIA SKOLGÅRDAR  9 
 

STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT 

generates commitment and a common strategic foundation for the work that shall 

encompass all schools. In order to prevent tobacco use among children and 

adolescents, a combination of measures is necessary where cooperation between the 

school, parents, student health services and leisure-time activities should be 

established and sanctioned. With information, knowledge, support and advice, as 

well as joint work, effective and successful tobacco prevention work can become a 

reality. This policy can, for example, include measures on how parents are contacted 

in connection with the school discovering that a student smokes or uses snus and 

what support the school can give to students and staff that use tobacco.  

 

The municipality is also the supervisory authority for several regulations in the 

tobacco legislation. For example, the municipality is responsible for supervision 

with regard to smoke-free environments, such as smoke-free schoolyards. The 

municipality is also an employer with many employees in schools and in this 

capacity has both the responsibility and opportunity to contribute to reducing 

tobacco use. 

 

The problems of children and adolescents smoking and using snus cannot be 

resolved by one single stakeholder or solely with legislation. There is also a need to 

provide information to and shed light on municipalities, county councils, the police 

and other authorities with regard to their important function and role in this 

prevention work.   

 

Regardless which stakeholders are involved, prevention work cannot only focus on 

schools, children and adolescents, but rather work against tobacco must be 

conducted on a broad front and in several different arenas. However, the role of 

schools should not be diminished – schools are important arenas that interact with 

all children and adolescents. The schools and their respective municipalities can do 

more and, above all, comply with the Tobacco Act better than they do today. In the 

latest survey covering activities during 2010 almost 25 per cent of the municipalities 

reported that they had visited schools with the purpose to inform or control 

compliance to the Tobacco Act on smoking ban in schoolyards. 
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Inledning 

I årskurs 9 använde 31 procent av flickorna och 28 procent av pojkarna tobak i form 

av snusning eller rökning, och i årskurs 2 på gymnasiet använde 43 procent av 

flickorna och 40 procent av pojkarna cigaretter och/eller snus (Centralförbundet för 

alkohol- och narkotika upplysning, 2010). Detta samtidigt som 15 000 ungdomar (se 

bilaga 3), eller 290 per vecka, börjar röka varje år (Statens folkhälsoinstitut, 2010e). 

En uppskattning visar att det finns ungefär 36 000 elever i årskurs 9 och 54 000 

elever i gymnasiet år 2 som brukar tobak (Statens folkhälsoinstitut, 2010d). Enligt 

beräkningar kostar rökningen minst 30 miljarder
1
 per år i Sverige (Statens 

folkhälsoinstitut, 2009d). Kostnaden är närmare tre gånger mer än vad staten årligen 

får in på tobaksskatten (Statens folkhälsoinstitut, 2009d). Rökningen är en av de 

största orsakerna till ohälsa, sjukdom och för tidig död globalt (World Health 

Organization, 2008). Det finns också stöd för att snusning påverkar hälsan negativt 

(Cnattingius S. et al., 2005; European Commission, 2008), även om 

kunskapsutvecklingen om snusets hälsokonsekvenser inte är lika omfattande som 

kunskapen om rökningens påverkan på hälsan. 

 

Det positiva är dock att tobaksbruk går att förebygga och att Sveriges 

tobaksförebyggande arbete har varit framgångsrikt. Tidigare var rökning accepterat i 

nästan alla miljöer och majoriteten i befolkningen rökte, men i dag är det i många 

sammanhang inte längre accepterat att röka och rökfria miljöer är en allt starkare 

norm. Antalet rökare har samtidigt under de senaste 20 åren minskat med närmare 

en miljon (Statens folkhälsoinstitut, 2005a). Trots detta röker och/eller snusar 

fortfarande drygt 1,6 miljoner svenskar varje dag enligt Statens folkhälsoinstituts 

årliga enkätundersökning Hälsa på lika villkor. I Sverige dör varje år omkring 6 400 

personer i förtid till följd av sin rökning, och ytterligare minst 200 dör av skador de 

fått av andras rök, så kallad passiv rökning (Statens folkhälsoinstitut, 2009d).  

 

För att minska tobaksanvändningen behöver en kombination av olika omfattande 

och långsiktiga tobaksförebyggande åtgärder prioriteras på olika nivåer i samhället, 

och för att bli mer effektiva behöver dessa samverka. Kommunen har till exempel en 

viktig roll när det gäller att uppmärksamma och förstärka tillsynen enligt 

tobakslagen. Att arbeta tobaksförebyggande innebär även minskade kostnader. 

Sveriges kommuner kan tillsammans minska sina utgifter med två miljarder kronor 

per år enbart genom att hjälpa sin egen personal att sluta röka (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010d). 

 

                                                      
1 Uträkningen är en uppräkning av 2002 års uppgifter till dagens penningvärde. Hänsyn har inte tagits 

till förändrade socialförsäkringssystem och sjuktal, men uträkningen ger fortfarande en bild av volymen 

av vad tobaken kostar samhället. Mer information om uträkningen finns i rapporten Tobak och 

avvänjning, 2010. 
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Materialet som presenteras är avsett för målgruppen beslutsfattare (kommunala 

sektorn), drog-, läns- och folkhälsosamordnare, fackliga representanter, 

lärarutbildningar, föräldrar och framför allt skolledning med personal. Det ska 

spridas via länsstyrelser på nationell nivå för vidare implementering på regional och 

kommunal nivå. 

 

Arbetssättet för att ta fram en nationell strategi för rökfria skolgårdar har varit en 

process som involverat berörda parter inom målgruppen för materialet. Tobakslagen 

är den initiala startpunkten för att öka efterlevnaden av en rökfri skolgård. Den 

inspirerar till ett vidare arbete för policyutveckling och strävan mot en tobaksfri 

skoltid, vilket innebär all tid det är verksamhet inom skolan, både dag- och kvällstid. 

I arbetet med att skapa en tobaksfri skoltid får upprätthållandet av en rökfri skolgård 

en självklar plats. 

 

För att tydliggöra begreppen som används i denna rapport 

följer några definitioner:  

 

Med ”rökning” menas rökning av alla produkter där tobaksrök 

inhaleras, exempelvis cigaretter, cigarrer och olika former av 

pipor, inklusive vattenpipa. 

 

Snus är den helt dominerande formen av rökfri tobak i Sverige, 

men svenskt snus är ingen enhetlig produkt eftersom 

nikotinhalten och sammansättningen varierar mycket. ”Snus” 

är i denna rapport ett samlingsbegrepp för alla former av snus 

och annan rökfri tobak. 

 

I begreppet ”tobak” inkluderas alla former av tobak, alltså 

både rökning och snusning.  

 

I denna rapport används begreppet ”barn och unga” för 

åldrarna 6–19 år, det vill säga elever i både grundskolan och 

gymnasiet. 

 

”Rökfri skolgård” avser rökförbud på alla skolgårdar enligt 

tobakslagens § 2, dessutom berörs även utomhusplatser inom 

barnomsorgen som kan jämställas med skolgårdar, det vill säga 

ett särskilt iordningsställt och vanligen inhägnat område vid en 

förskola eller ett fritidshem. 

 

Med begreppet ANDT menas alkohol, narkotika, dopningsmedel 

och tobak.  

 

Med begreppet Tobaksfri skoltid menas all tid det är 

verksamhet i skolan med skolpersonal och elever samt på 

kvällstid vid t.ex. föräldramöten. 
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Del 1 

Varför en rökfri skolgård? 

Med anledning av bristerna i efterlevnaden av tobakslagens bestämmelser om 

rökfria skolgårdar har Statens folkhälsoinstitut utarbetat ett förslag till en nationell 

strategi. Detta har skett i samverkan med Skolverket, Sveriges Kommuner och 

Landsting och en referensgrupp med aktörer som på olika sätt är kopplade till skolan 

som arena eller till barn- och ungdomsarbete. Den nationella strategin utgör framför 

allt en möjlighet att öka efterlevnaden av tobakslagens bestämmelser om rökfria 

skolgårdar men består också av stöd till de skolor som har en strävan mot en 

tobaksfri skoltid. Syftet är att öka intresset och medvetenheten samt ge kommunerna 

och skolorna redskap för att kunna följa tobakslagen och därmed minska barns och 

ungas bruk av tobak. 

Hur ser situationen ut på 

skolgårdarna i dag? 

I dag efterlevs rökförbudet på landets skolgårdar bristfälligt enligt en nationell studie 

på ungdomar i åldern 13, 15 och 17 år. Studien undersökte deras vanor, kunskaper 

och attityder gentemot tobak. Den har genomförts vid fyra tillfällen med insamling 

av data under åren 1987, 1994, 2003 och 2009. Vid det sistnämnda tillfället uppgav 

79 procent av eleverna att det röks på grundskolans skolgårdar och 94 procent inom 

gymnasieskolan (Statens folkhälsoinstitut, 2010e). Det är ungefär samma siffror som 

de tidigare undersökningarna också visade. Även olika lokala undersökningar, som 

till exempel en genomförd av Göteborgs Stad, visar att efterlevnaden inte har 

förbättrats utan kvarstår som ett problem (Göteborgs Stad, 2008).  

 

13 procent av ungdomarna uppger även att de vuxna på skolan inte ingriper om 

elever röker på skolgården – inom gymnasieskolan uppges andelen vuxna som inte 

agerar vara 35 procent (Statens folkhälsoinstitut, 2010e). Det framstår som om 

varken tillsynen eller efterlevnaden av lagen fungerar bättre i dag än den gjorde då 

den infördes 1994. 

 

 

 

Tyvärr är det inte bara barn och unga som bryter mot tobakslagens bestämmelser om 

rökfria skolgårdar. Trots att även skolpersonal och andra vuxna omfattas av 
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rökförbudet så uppgav 2009 34 procent av ungdomarna att vuxna rökte på deras 

skolgård. Det är en minskning från 2003 års undersökning där 53 procent av 

ungdomarna uppgav att vuxna rökte på deras skolgård (se figur 1). Enligt 

tobakslagens bestämmelser gäller rökförbudet på skolgården alla, såväl elever som 

vuxna (Statens folkhälsoinstitut, 2010e).  

 

 

Figur 1. Skolpersonal och andra vuxna som röker på skolgården 

trots lagen. Källa: (Statens folkhälsoinstitut, 2010e) 

 

Skolpersonal är viktiga förebilder för barn och unga. Förbudet att röka på skolgårdar 

behöver därför efterlevas och följas upp av både skolledning och övrig skolpersonal. 

Det behöver utvecklas ett gemensamt förhållningssätt på skolor där skolledningens 

hållning och aktiva engagemang blir centralt och där enstaka lärare inte behöver 

sätta gränserna på egen hand för eleverna. En positiv trend har dock visat sig, genom 

att det mellan år 2003 och 2009 har skett en minskning av antalet rökande vuxna på 

skolgårdar (se ovan). Alla berörda vuxna behöver skapa och aktivt stå för en 

tobaksfri norm. Det finns också ett behov av att tydliggöra kommunernas och 

skolornas ansvar för att förbudet efterlevs (Skolverket, 2006). 

 

Enligt resultatet från 2009 års undersökning på ovan nämnda 13-, 15- och 17- åriga 

ungdomar var en tredjedel av alla tillfrågade fel- eller oinformerade om vilka regler 

som gällde för skolan och dess område. När skolan ska arbeta för att minska 

ungdomars rökning behövs ett brett arbete där såväl elever, föräldrar som andra 

aktörer i det omgivande samhället involveras. I skolans interna arbete är 

skolpersonalens förhållningssätt och agerande en viktig del (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010e). 

Vad säger lagen om rökfria skolgårdar? 

Enligt tobakslagen är rökning förbjuden i alla lokaler som är avsedda för barn- och 

ungdomsverksamhet. Likaså är rökning förbjuden på skolgårdar och liknande ytor 

utomhus i anslutning till barn- och ungdomsverksamheter, till exempel på förskolors 

innergårdar och utanför fritidsgårdar. Rökförbudet inomhus och på skolgården eller 

motsvarande gäller dagtid som kvällstid enligt den svenska tobakslagen, och 

ansvaret för att lagen följs ligger hos den som är ansvarig för enheten, till exempel 

rektor/skolledare. Tillsynsansvaret ligger hos den kommunala tillsynsenheten, och i 
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de flesta kommuner är detta miljö- och hälsoskyddsnämndens område (läs mer om 

tobakslagen i bilaga 2).  

Är det en utmaning att öka 

efterlevnaden? 

Att få bestämmelsen om rökfria skolgårdar att fungera i praktiken är en utmaning för 

många skolor trots att lagen funnits i 17 år. Många skolor har ännu inte på allvar 

tagit tag i arbetet med att få bestämmelserna om rökfria skolgårdar att fungera. Det 

är viktigt att skolpersonalen, gärna tillsammans med elever och föräldrar, bestämmer 

hur de ska agera om någon röker på skolgården, och att alla konsekvent håller sig till 

dessa bestämmelser och undersöker vilket stöd de har i sitt agerande i ett kommunalt 

och regionalt perspektiv. Det är ett tydligt sätt att visa att skolans vuxna bryr sig om 

lagens bestämmelser, och framför allt att de bryr sig om elevernas bästa, deras hälsa 

och vardagsmiljö.  

 

 

 

Det är också viktigt att fundera över vilka signaler vuxna sänder ut till ungdomarna 

om de själva öppet bryter mot lagbestämmelser. Som ett exempel har vissa landsting 

infört rökfri/tobaksfri arbetstid, där de anser att de regler som gäller på arbetsplatsen 

även ska inkludera frågor och policy runt tobaksbruk. Naturligtvis ska de följas på 

samma sätt. Det är arbetsledarens ansvar att vidta sanktioner om reglerna inte följs, 

till exempel individuella samtal eller en varning (Statens folkhälsoinstitut, 2010d). 

Forskning visar att det är betydelsefullt att skolorna är uttalat restriktiva när det 

gäller tobak, alkohol och narkotika. Tobak är den drog som i högst utsträckning 

berör skolans vardagsarbete eftersom det finns elever som röker eller snusar under 

skoltid. Att upprätthålla tobaksförbudet inom skolans område innebär ibland 

konflikter med elever som bryter mot förbudet. Flera studier visar att aktiva 

kontroller av de rökfria skolgårdarna med åtgärder för de elever som överträder 

förbudet är effektivt för att minska bruket av tobak hos ungdomar (Aveyard, 

Markham, & Cheng, 2004; Evans-Whipp et al., 2004).  

Varför finns det ett behov av policy? 

Skolledningen styrs av kommunen och trots kommunernas viktiga roll i det 

tobaksförebyggande arbetet uppger endast en tredjedel av kommunerna att de har en 

policy för det befolkningsinriktade tobaksförebyggande arbetet (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008). Sveriges kommuner och skolor kan inspireras av 
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landstingens arbete och ta tillvara deras erfarenheter nu när många kommuner också 

arbetar med en policy för rökfri/tobaksfri arbetstid (Statens folkhälsoinstitut, 2007b). 

Trots att tillsynen kan spela en viktig roll i det tobaksförebyggande arbetet är detta 

fortfarande en lågt prioriterad verksamhet för många kommuner. Enligt 

Länsrapporten 2009 är det få kommuner som besöker skolor för att informera om 

eller kontrollera att bestämmelserna om rökförbudet på skolgårdarna efterlevs. 

Knappt 14 procent, eller de 31 kommunerna, av de 224 kommunerna som lämnade 

uppgifter för verksamheten under 2009 uppgav att man genomfört tillsynsbesök i 

detta syfte. Sammanlagt fick 115 av landets skolor besök under 2009. I den senaste 

undersökningen som avser verksamhetsåret 2010 uppgav knappt 25 procent, eller 58 

kommuner, av de 234 kommuner som svarade att man genomfört tillsynsbesök (se 

figur 2). Totalt fick 457 av landets dryga 5 500 skolor alltså besök under 2010 

(Skolverket, 2011; Statens folkhälsoinstitut, 2010a, 2011a).  

 

 
Figur 2. Antalet besökta skolor har ökat mellan 2009 och 2010. 

Källa: (Statens folkhälsoinstitut, 2010a, 2011a) 

 

Ett viktigt första steg för kommunen ska vara att följa redan etablerade lagar, dra 

upp riktlinjerna för det tobaksförebyggande arbetet och att engagera många aktörer 

på olika arenor i arbetet. Detta kan även bidra till att enstaka och isolerade insatser 

inom kommunen blir en del av en större och strukturerad helhet och effekterna 

därmed mer hållbara (Statens folkhälsoinstitut, 2009e).  
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Vad är skillnaden mellan en policy om 

tobak och en om andra droger? 

I varje skola bör alla anställda, både lärare och övrig personal, utveckla ett 

gemensamt förhållningssätt när det gäller tobak, alkohol och andra droger. Detta 

förhållningssätt bör konkretiseras i ett policydokument, och en vanlig lösning är att 

ta fram en samlad drogpolicy. I en sådan samlad policy är det dock viktigt att ta 

hänsyn till skillnaderna mellan alkohol, tobak och andra droger, både när policyn tas 

fram och senare när handlingsplanerna utvecklas och genomförs. En skillnad är till 

exempel att tobak används under skoltid, vilket sällan gäller för de andra preparaten. 

En annan skillnad är att tobak är mer beroendeframkallande än t.ex. alkohol.  

Effekter av en policy 

En tydlig policy om rökning och snusning är – om den följs – ett verkningsfullt 

instrument för att påverka elevernas tobaksvanor. En policy kan bland annat bidra 

till att göra de vuxna medvetna om att de är förebilder för eleverna (Adams, Jason, 

Pokorny, & Hunt, 2009). Sedan tidigare har en undersökning genomförts i Wales 

där rökvanorna jämfördes hos eleverna i olika skolor. I skolor med en policy som 

hanterar elevernas och de vuxnas rökning rapporterade närmare 10 procent av 

eleverna att de rökte dagligen. I skolor utan policy var rökning bland eleverna tre 

gånger så vanlig (Moore, Roberts, & Tudor-Smith, 2001). I en europeisk studie 

anser författarna att en tobakskontrollerande policy i hög grad har effekt.  

 

 
Figur 3. Från förebyggande policy till social acceptans. 

 
En aspekt belyses särskilt: alla vuxna är förebilder i arbetet med policyn (G. M. 

Grimshaw & A. Stanton, 2006). Såväl de unga som vuxna kan välja en plats för sitt 

rökande väl synligt för andra, vilket resulterar i att särskilt de vuxna blir dåliga 

förebilder för den policy de förespråkar. Därför kan det vara bättre att arbeta för en 

helt tobaksfri skolmiljö inne som ute. En tydlig policy för tobaksförebyggande 

arbete – där de vuxna i skolan ser till att den följs – är troligtvis en av de mest 

verkningsfulla insatserna som skolan kan göra mot tobak (se figur 3) (Evans-Whipp 

et al., 2004; Lipperman-Kreda, Paschall, & Grube, 2009). Det finns studier som 

visar att policyarbete i skolan förknippas med mindre rökning (Evans-Whipp et al., 

2004). Det finns även skolbaserade preventionsprogram som enbart fokuserar på 

tobak. Dessa program har visat signifikanta resultat, med långsiktiga positiva 

effekter som att barn och unga inte börjar med eller minskar bruket av tobak. I 

studien fanns belägg för att dessa effektiva skolbaserade tobaksförebyggande 

program kan antas, anpassas och användas med lyckat resultat (G. M. Grimshaw & 

A. Stanton, 2006). 
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Varför är det viktigt att förankra en 

policy om tobaksförebyggande arbete? 

Det hälsofrämjande arbetet kring tobak och andra droger behöver förankras hos 

såväl personal, elever som föräldrar. Arbetet med att ta fram en policy är en viktig 

process i sig som kan lägga grunden för denna förankring och därför bör den få ta 

tid. En del i processen kan vara att kartlägga elevernas och personalens tobaksvanor 

och attityder till tobak, alkohol och andra droger. Resultatet kan ge en bra 

utgångspunkt för vidare diskussioner (Statens folkhälsoinstitut, 2010d).  

Innan en policy tas fram är det angeläget att 

 engagera alla berörda, även eleverna, att aktivt delta i arbetets alla delar 

 skolledningen tydligt markerar att arbetet är prioriterat 

 lärare och övriga medarbetare får tid att diskutera över ämnes- och 

yrkesgränser 

 föräldrarna görs delaktiga och bidrar med sina åsikter och erfarenheter 

Det är även att rekommendera att skolpersonalen diskuterar sina egna tobaksvanor 

och vad rollen som förebilder för eleverna kan innebära. Är det exempelvis lämpligt 

att hålla lektion med snus under läppen? Hur ska vuxna reagera när de ser elever 

röka utanför skolans område? Hur kan rökande eller snusande vuxna samtala med 

unga om riskerna med tobak på ett trovärdigt sätt? För att en policy ska ge önskat 

resultat krävs en samorganiserad vuxengrupp på skolan som arbetar på ledningens 

mandat och agerar konsekvent utifrån policyn. 

 

 

 

Ett problem kan vara om föräldrar meddelar skolan att de tillåter sitt barn att röka. 

En annan svårighet kan vara att elever röker utanför skolgårdsgränsen och hävdar att 

detta är tillåtet. Sådana gränsdragningsproblem undviks genom att skolan 

tillsammans med föräldrarna i policyn om tobaksförebyggande arbete enas om att 

eleverna ska vara rök- och snusfria under skoltid och inte bara på skolans område. 

Diskussionen bör gälla tobaksanvändning både på skolgården och på skoltid. Det är 

också angeläget att enas kring hur lärare och annan skolpersonal bör agera om de 

upptäcker att en elev använder tobak, lika viktigt som att i förväg diskutera vad som 

händer om en vuxen bryter mot skolans regler. Det krävs ett samarbete och 

samordning från nationell nivå till lokal nivå för att kunna forma ett effektivt arbete 

mot tobak och andra droger (Statens folkhälsoinstitut, 2004).  
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Varför en ”Nationell strategi” för 

rökfria skolgårdar? 

Den nationella strategin är framarbetad av en referensgrupp (se bilaga 1) utifrån ett 

brett hälsofrämjandeperspektiv med fokus på skolan som arena. Målet har varit att 

nå lösningar som är anpassade efter skolans uppdrag och vardag. Ambitionen har 

även varit att öka förutsättningarna för att på sikt även utveckla en tobaksfri skoltid 

(se figur 4). Den nationella strategin kan ses som ett sätt att försöka ena och stärka 

det tobaksförebyggande arbetet i skolan genom att skapa grunden för ett gemensamt 

synsätt och angreppssätt. Genom att inkludera arbetet med att upprätthålla en rökfri 

skoltid i ett större arbete för tobaksfri skoltid ökar man förutsättningarna att lyckas. 

 

 

Figur 4. Vägen till en tobaksfri skoltid. 

 

Strategin har sin främsta utgångspunkt i det som är lagstadgat – den rökfria 

skolgården – och föreslår breda åtgärder och angreppssätt för att stötta arbetet med 

att leva upp till det som lagen kräver av skolorna. Det breda angreppssättet baseras 

på den kunskap som finns om ett effektivt tobaksförebyggande arbete, det ska bygga 

på ett långsiktigt arbete som ger resultat och som också står sig över tid.  

På väg mot en tobaksfri skoltid 

En tobaksfri skoltid skulle innebära att den tid då skolan bedriver sin verksamhet ska 

vara tobaksfri oavsett om elever eller lärare är på eller utanför skolans område. Detta 

kan likställas med många arbetsplatsers policyarbete om en rökfri arbetstid. Då 

skolans verksamhet inbegriper barn och ungdomar inkluderas här även snus i ett 

tobaksförebyggande arbete, eftersom ett av de fyra nationella målen är att halvera 

andelen barn och ungdomar som börjar röka och snusa. Det handlar därför om hela 

tobaksbruket i skolan, om skolklimatet och relationerna mellan barn, ungdomar och 

vuxna. Men framför allt ett sätt för skolan att ta ställning mot tobak och för hälsa. 

Och på så sätt skapa en hälsofrämjande miljö som gynnar inlärningen och rustar 

eleverna för framtiden.  
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I arbetet med den nationella strategin har vi valt att inte fokusera på processen 

hur en policy arbetas fram utan har i stället valt att kortfattat sammanfatta det, 

se sidan 14–16. Vi hänvisar även till redan befintlig litteratur som ger stöd och 

vägledning kring processen för framtagande av en policy, se sidan 60 i rapporten 

Tobaksfri kommun. 

 

En presentation av strategins delar 

Den nationella strategin, som presenteras nedan, innehåller nio områden bland annat 

medvetenhet om skolans roll och uppdrag, vikten av ett gemensamt förhållningssätt, 

samverkan, erbjudande tobaksavvänjning, behov av vuxennärvaro och slutligen 

vikten av information, kunskap och kompetens. Skolan eller kommunen väljer själv 

vilken ambitionsnivå som ska gälla och om arbetet ska delas upp i olika etapper eller 

om allt ska göras samtidigt. Under varje rubrik finns en strategi presenterad och 

därefter följer en mer beskrivande och utvecklande text för ovanstående strategi 

samt en redovisning av vetenskapligt stöd.  

 

 

 

 

Medvetenhet om skolans roll och uppdrag 

 
Rökfria skolgårdar och tobaksfri skoltid är en ledningsfråga. Skolans rektor bör 
skapa förutsättningar för och stödja ett kontinuerligt tobaksförebyggande arbete i 
hela organisationen. I detta arbete är läraren och annan skolpersonal viktiga 
förebilder för eleverna. Kommunen bör stödja skolans tobaksförebyggande 
arbete. 

 

 

Rektorns roll är på många sätt avgörande för att samordningen inom skolan ska 

fungera – dels för att utveckla värdegrundsarbetet så att det omfattar alla, dels för att 
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styra så att undervisning om tobak och övriga droger blir till de ämnesövergripande 

kunskapsområden som de är enligt läroplanen. En kvalitetsgranskning visade att 

rektorns styrning över verksamheten var viktig för att arbetet med de grundläggande 

värdegrunderna skulle kunna integreras i hela skolans arbete, vilket förutsätter en 

gemensam diskussion för att dessa kunskapsområden ska genomsyra hela 

verksamheten (A. Nilsson & Sandström, 2001). Rektorn kan vända sig till 

kommunen för stöd vilken i sin tur kan vända sig till länsstyrelsen. 

 

Enligt tobakslagen, som är en skyddslag, ska alla lokaler som barn och unga 

använder vara rökfria, det gäller också skolans område utomhus för såväl elever, 

skolpersonal, föräldrar som andra besökare (Molander Gregory, 2009). Syftet är att 

skydda dem från rökning och passiv rökning. Skolans miljö är viktig för både elever 

och vuxna. Föräldrar bör integreras i skolans arbete för att minska barns och ungas 

rökning och snusning och få dem att inte börja med tobak alls. Läs mer på sidorna 

25–27. 

 

 
Gemensamt förhållningssätt ger god efterlevnad 
 
Gemensamma regler och samsyn mellan alla elever, skolpersonal och föräldrar 
bidrar till en hög efterlevnad av rökfria skolgårdar och skapar möjlighet till en 
tobaksfri skola. Det innebär att all skolpersonal ska agera på det sätt man kommit 
överens om när en elev eller någon i skolpersonalen röker på skolgården. Detta bör 
ske oavsett om rökningen eller snusningen förekommer på skolans område eller 
någon annanstans under skoltiden, om strävan är en tobaksfri skoltid. 
 

 

Det är alltid de vuxna som har det yttersta ansvaret för en god arbetsmiljö och för de 

regler som gäller vid skolan. Det ansvaret kan inte delegeras till barnen – men de 

behöver ändå bli engagerade och känna ansvar. När det fungerar som bäst finns det i 

skolans värdegrundsarbete tydliga mål, som diskuteras och dokumenteras (A. 

Nilsson & Sandström, 2001). En del av rektorns ansvar är även uppföljning och 

utvärdering och ett ständigt kvalitetsarbete som garanterar att det 

tobaksförebyggande arbetet hålls levande och aktuellt. En studie i USA på drygt 

21 000 elever i 255 olika skolor visade på att en striktare tillämpning av skolans 

policy och ett gemensamt förhållningssätt mot tobaksbruk bidrog till att förhindra 

eller minska ungdomars rökning på och utanför skolan (Lipperman-Kreda et al., 

2009). Läs mer på sidorna 29–30. 

 

 
Samverka med elever och föräldrar 
 
Skolpersonal och elever kan tillsammans diskutera vilka regler som ska finnas och 
skapa en överenskommelse om hur alla ska förhålla sig till och arbeta med 
reglerna på skolan. Det innebär att stödja varandra genom medvetenhet och 
ansvar under skoltiden och på väg till och från skolan. 
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Man kan bjuda in föräldrarna att tillsammans med skolpersonalen och eleverna 

diskutera och skapa överenskommelser om vilka regler och förhållningssätt som ska 

gälla. Dessa träffar kan även bidra till att förstärka föräldrarnas medvetenhet om att 

de är förebilder och kan påverka barnen oavsett sina egna vanor. Läs mer på sidan 

26-27. 

För att skolans arbete med tobak, alkohol och andra droger ska kunna engagera 

eleverna och påverka deras beteenden, bör undervisningen till stor del utgå från 

deras egna erfarenheter, upplevelser, värderingar och frågor. Skolverket trycker 

också på att eleverna bör ses som en resurs i verksamheten och aktivt engageras i 

planeringen och genomförandet av ANDT-undervisningen. Elevernas engagemang 

och egna ansvar för denna verksamhet bör stimuleras, exempelvis genom att 

tillämpa elevaktiverande och problembaserade metoder i undervisningen 

(Skolverket, 1999). 

Föräldrar bör tidigt involveras i skolans förebyggande arbete genom 

informationsmöten och/eller utvecklingssamtal så att de dels är informerade om och 

införstådda med skolans verksamhet på detta område, dels får möjlighet att 

tillsammans med andra föräldrar diskutera sina frågor (Skolverket, 1999). Viktigt är 

också att föräldrarna har förståelse för och accepterar de åtgärder som skolan 

planerar att vidta om någon elev inte följer de överenskomna reglerna. Detta är ett 

resultat från en studie i Norge där syftet var att undersöka hur inflytande i hemmet 

och i skolan samverkar för att förutsäga rökning bland ungdomar. Den visade att 

effekten av skolans restriktioner angående rökning verkade vara beroende av 

normerna som var gällande rökning hemma. Så utöver den skolbaserade anti rökning 

policy till elever, behövs den även riktas till föräldrar (Wiium & Wold, 2006). 

 

Föräldrar kan påverka sina barns ANDT-vanor på framför allt tre olika sätt. För det 

första är föräldrar förebilder, de kan motverka det sociala trycket genom att dra en 

gräns, genom att säga nej. För det andra så spelar det stor roll hur lättillgänglig tobak 

är i hemmet och hur mycket pengar som barnet har att röra sig med. För det tredje så 

är den sociala acceptansen mycket viktigt. Ett tydligt budskap både i hemmet och i 

skolan bör vara att bruk av tobak i alla dess former är oacceptabelt. Läs mer om hur 

barn påverkas på sidan 27-28. 
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Samarbeta med elevhälsan och tandvården 
 
Skolan bör fortsätta samarbetet med elevhälsan och se till att man diskuterar 
tobak under hälsosamtalen. Erfarenheter har visat att samverkan med tandvården 
ger goda. 
 

 

Elevhälsan har kunskap om tobakens skadliga effekter och bör ta upp frågan om 

tobak med eleverna på till exempel hälsosamtalen. Det finns studier som funnit att 

tobak är en inkörsport till andra destruktiva beteenden som att till exempel dricka 

alkohol. Bland ungdomar finns bland annat en koppling mellan snusbruk och en 

riskabel alkoholkonsumtion – de som snusar har i större utsträckning en riskabel 

alkoholkonsumtion än de som röker eller de som inte använder tobak (Olson, Röhl, 

& Bergström, 2007). I en svensk studie blev slutsatsen att ansvaret för att främja en 

tobaksfri generation sågs på olika sätt av de i grupperna involverade parterna. 

Ungdomarna ville lägga över ansvaret i huvudsak på föräldrarna, medan föräldrarna 

lade ansvaret på skolan och skolans personal i sin tur på en särskild utbildad 

”hälsovetare”. En viktig slutsats var att både föräldrar och skolpersonal måste förstå 

sin betydelse för att skapa en rökfri kultur. För att bidra till att skapa en tobaksfri 

generation, bör elevhälsovården (skolsköterskor) se över deras passiva roll i 

hälsofrämjande arbete som visas i denna studie. De bör i stället engagera sig i att 

uppmuntra elever, föräldrar och lärare att förebygga användandet av tobak och att 

skapa en tobaksfri generation (Bothmer & Fridlund, 2001).  

 

 
Samverka med andra aktörer 
 
Skolan kan samverka med andra i närheten, till exempel fritidsgårdar, föreningsliv 
och tobakshandlare för att skapa ett gemensamt förhållningssätt till tobak. Ett 
sådant samarbete leder till att eleverna möter samma budskap oavsett i vilket 
sammanhang de möter en vuxen såväl före, under som efter skoldagen, vilket 
bidrar till att stödja elevernas tobaksfrihet. 
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En analys av internationella erfarenheter och befintliga vetenskapliga studier av 

problemet med exponering av tobak på säljställen visar att väl synliga tobaksvaror i 

butiker frestar barn att börja experimentera med tobak för att sedan riskera att fastna 

i ett tobaksbruk (Thomson, Hoek, Edwards, & Gifford, 2008). Bästa möjliga 

förutsättningar har en skola som ligger i ett område med höga cigarettpriser, som 

utbildar i tobakskunskap och som har en tobaksförebyggande policy enligt en studie 

i Kanada (Lovato et al., 2010). Den externa samverkan bör utvecklas så att 

närsamhällets aktörer är medvetna om och får möjligheten till förståelse för skolans 

arbets- och handlingsplaner på ANDT-området (Skolverket, 1999).  Detta samarbete 

kan också ses som en del av det lokala tobaksförebyggande arbetet i kommunen och 

därmed inte bara vara skolan till gagn.  

 

 
Erbjuda tobaksavvänjning 
 
Skolpersonal som röker eller snusar bör alltid ha möjlighet att få 
tobaksavvänjning. Elever bör också erbjudas tobaksavvänjning exempelvis under 
hälsosamtalen med elevhälsan. 
 

 

Viktigt i ett tobaksförebyggande arbete är att erbjuda stöd och hjälp till de som 

använder tobak och vill sluta. Tobaksavvänjning är viktigt att erbjuda eftersom ju 

fler tobaksfria, desto mindre socialt accepterad blir tobak – och den sociala 

acceptansen är en viktig påverkansfaktor för barn och ungdomar. Det är en vanlig 

uppfattning att det är svårt att få unga att sluta röka, 36 procent av rökarna som har 

försökt att sluta röka har inte lyckats. Därför är det extra viktigt att identifiera denna 

grupp och öka deras motivation för att sluta röka och erbjuda dem stöd (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010e). Att erbjuda tobaksavvänjning enskilt eller i grupp visar att 

skolan tar det tobaksförebyggande arbetet på allvar. Läs mer på sidan 38-39. 
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Utbilda i förebyggande arbetet 
 
All personal inom skolan bör ha kunskaper för att arbeta förebyggande med 
alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. Eleverna bör kontinuerligt få 
kunskap om tobak och tobaksbruk i den ordinarie undervisningen. 
 

 

Utbildning, information och allmän upplysning är en del i det tobaksförebyggande 

arbetet. Opinionsbildning och kunskapsspridning är samtidigt ett viktigt 

komplement till lagstiftningen. Dessa insatser förklarar tobakspolitiken, stärker 

allmänhetens medvetande om tobaksindustrins arbetsmetoder och visar på 

hälsoriskerna med tobaksbruk och exponering för tobaksrök. De informerar 

samtidigt om vinsterna med tobaksavvänjning och en tobaksfri livsstil (Centers for 

Disease Control and Prevention, 2003; Prabhat & Chaloupka, 1999; World Health 

Organization, 2004). Läs mer på sidorna 34–38. 

 

 
Information och kommunikation 
 
Skolan bör hela tiden tydligt informera elever, personal, föräldrar samt andra 
besökare om tobakslagens bestämmelser för rökfria skolgårdar. Skolan kan även 
om det finns framtagna regler för en tobaksfri skoltid informera om detta. Man 
kan exempelvis sätta upp skyltar om vad som är skolans område samt det 
rökförbud som gäller. 
 

 

Information om skolans tobaksförebyggande arbete och vilka regler som gäller på 

skolan bör alltid skickas ut till nya elever och deras föräldrar och eventuellt kan en 

påminnelse vid start av varje läsår också behövas. Det kan vara ett sätt att hålla 

arbetet levande och aktuellt för alla. Att använda sig av skyltar kan också vara en 

väg till att upplysa, aktualisera och skapa normer för en tobaksfri skoltid. Enligt en 

studie i Kina så påverkade rökförbudsskyltar, förebyggande antirökningsatmosfär 

samt rökningsrelaterad kunskap till minskad experimentell och/eller icke rökning 

(Wen et al., 2007). Det finns gratis informationsskyltar att beställa om till exempel 

rökförbud på skolgårdar och tobaksfri skoltid (se bilaga 4).  

 

 
Vuxna på skolgården 
 
Personalen bör ständigt ha uppsikt över hela skolgården, särskilt på de områden 
där man ofta röker. Vuxennärvaro utgör en central del av skolans förebyggande 
arbete mot tobaksbruk och genom att vara där visar man att skolan tar sitt arbete 
med rökfria skolgårdar och tobaksfri skoltid på allvar. 
 

 

En aktiv kontroll av rökförbudet och sanktioner för de elever som överträder 

förbudet på skolans område reducerar bruk av tobak och har vetenskapligt stöd 

(Aveyard et al., 2004; Evans-Whipp et al., 2004). Läs mer på sidorna 28–29. 
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Del 2 

Vad kan 

tobaksförebyggande arbete 

göra för barn och unga? 

Ett av de övergripande målen med Målområde 11
2
 i den svenska folkhälsopolitiken 

är att minska tobaksbruket i Sverige. För tobaksområdet finns det fyra nationella 

delmål (se bilaga 2), som ska nås till år 2014. Delmål två är ”att halvera antalet barn 

och ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa”. Om detta mål ska kunna 

uppnås krävs ett brett och effektivt förebyggande arbete riktat till barn och 

ungdomar såväl som till vuxna. Dock är det långt kvar innan målen är uppnådda. 

Skolan är den arena som når alla barn och ungdomar i den åldern då risken är som 

störst att de prövar tobak, således har skolan en viktig och självklar roll i det 

förebyggande arbetet. 

 

Det förebyggande tobaksarbetet kan påverka ungas tobaksdebut. Exempel på 

åtgärder som är viktiga i detta arbete på lokal nivå är att vuxna tar ett större ansvar 

och är tydligare förebilder, sätter gränser, minskar tillgängligheten, sprider kunskap 

och minskar den sociala acceptansen för tobak.  

 

För att få så många ungdomar som möjligt att vilja förbli tobaksfria är det viktigt att 

även arbeta med att minska andelen tobaksbrukare bland vuxna (Lantz et al., 2000; 

Sundh M, 2006) och att arbeta för fler tobaksfria miljöer. Tobaksförebyggande 

insatser bör sättas in tidigt i barnets liv och sedan fortsätta upp genom åldrarna 

(Galanti, Jacobson, & Lambre, 1998; Statens folkhälsoinstitut, 2010e). Samtidigt är 

ungdomsinsatser i ett förebyggande arbete inte något isolerat, utan de är effektiva 

när de ingår i ett bredare förebyggande arbete mot tobak i samhället (Statens 

folkhälsoinstitut, 2004). De faktorer som är effektiva på vuxna ger också ofta 

liknande positiva effekter på barn och ungdomar. Läs mer om andra effektiva 

åtgärder på sidorna 39–41.  

 

Barn- och ungdomars inställning påverkas av exempelvis föräldrar, syskon, 

kamrater och andra förebilder likväl som från skolan, reklam/media och 

samhällsklimatet kring tobak. Ju fler av dessa faktorer som verkar i hälsofrämjande 

riktning, desto större är chansen till en tobaksfri uppväxt bland barn och unga 

(Statens folkhälsoinstitut, 2010e).  

 

                                                      
2
 Riksdag och regering har beslutat om 11 stycken målområden för att förbättra hälsan i 

Sverige. Målområde 11 syftar till ett minskat tobaks- och alkoholbruk, ett samhälle fritt från 

narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar från ett överdrivet spelande. 
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De flesta rökare grundlägger sitt tobaksberoende i tonåren. Att förebygga att barn 

och unga börjar använda tobak bidrar bland annat till att tobaksskador minskar. Ett 

förebyggande arbetet kan också skjuta upp tobaksdebuten och bara det i sig har ett 

värde för hälsan (Statens folkhälsoinstitut, 2004). Som tidigare beskrivits är risken 

att en individ ska bli livslång tobaksbrukare och mer kraftigt beroende större ju 

tidigare individen börjar med tobak (DiFranza et al., 2000).  

Hur påverkas barn och unga?  

Enligt en internationell undersökning är föräldrarna de personer som till störst del 

kan påverka om unga blir tobaksberoende eller inte (Mayhew, Flay BR., & Mott JP., 

2000). Resultatet av en intervjuundersökning bland 1 000 ungdomar i åldern 15–19 

år i Sverige under 2009/2010 (Statens folkhälsoinstitut, 2009b), som även stöds av 

resultat från tidigare undersökningar och internationella erfarenheter, visar tydligt att 

barn till rökande föräldrar oftare blir rökare (se figur 5) och på samma sätt ökar 

risken för barn till snusare att bli snusare (Marklund, 1989; Rosendahl, Galanti, 

Gilljam, & Ahlbom, 2003; Statens folkhälsoinstitut, 2005b). Var femte svensk man 

som är dagligsnusare är i en ålder ”då flest blir fäder” (Socialstyrelsen, 2008). Med 

ovanstående kunskap är det därför viktigt att sätta in insatser tidigt. 

 

 

Figur 5. En beskrivande bild för ovanstående undersökningar 

som visar att föräldrars inställning påverkar andelen rökande 

barn mer än vad deras egna vanor gör. 

 

I en intervjuundersökning från 2009/2010 var det dubbelt så vanligt med 

tobaksbrukande unga bland dem som hade minst en rökande förälder jämfört med 

om ingen förälder rökte. Detta samtidigt som majoriteten av ungdomarna angav att 

föräldrarna i mycket stor utsträckning påverkar ungas inställning till rökning och 

snusning (Statens folkhälsoinstitut, 2009c). 

 

Föräldrars rökvanor kan även leda till att de ungdomar som börjar röka också röker 

mer och att de oftare utvecklas till dagligrökare än de som inte har rökande föräldrar 

(Bricker et al., 2006; Harakeh, Scholte, Vermulst, de Vries, & Engels, 2004; Hill, 

Hawkins, Catalano, Abott, & Guo, 2005). Men även med antalet familjemedlemmar 

(som syskon) som röker ökar också risken markant för att barnen själva röker 
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(Hedman, Bjerg, Perzanowski, Sundberg, & Ronmark, 2007). Detta mönster ses 

även i en studie där en rökande familjemedlem (mor- och farföräldrar) bidrar till 

ökad risk för unga att börja röka (Wen et al., 2007). 

Föräldrar som förebilder 

I en intervjustudie av Nilsson & Emmelin beskrev unga rökare en förväntan på att 

vuxna ska agera mot deras rökning och då särskilt föräldrar (M. Nilsson & Emmelin, 

2010). Forskning visar även att barn till föräldrar som förbjuder dem att röka i större 

utsträckning är rökfria, jämfört med barn till föräldrar med en tillåtande inställning 

till barnets rökning. Detta gäller oavsett om föräldrarna själva är rökare eller inte 

(Marklund, 1989). En lokal drogvaneundersökning i Skåne år 2009 bekräftar detta 

samband (Region Skåne, 2009). En tendens som har noterats är att bland vuxna som 

har ökat sitt engagemang när det gäller att agera mot barns och ungas rökning, är 

icke-rökarnas engagemang generellt starkare än rökarnas, enligt ungdomarna. 

Samtidigt försöker mer än hälften av de rökande ungdomarnas föräldrar att få dem 

att sluta, dock är det färre bland snusarna (Statens folkhälsoinstitut, 2010e). 

 

 

 

Av ungdomar till rökande föräldrar var 40 procent negativa till rökning, medan 55 

procent av ungdomar till icke-rökande föräldrar var det (se figur 6). Det framgår 

även att bland ungdomar till snusande föräldrar var 31 procent negativa till 

snusning, medan 44 procent av ungdomarna vars föräldrar inte snusade var negativa 

till snusning (se figur 7). Det visar att föräldrars tobaksvanor avspeglas i 

ungdomarnas inställning till tobak (Statens folkhälsoinstitut, 2009b). 

 

 

Figur 6. Vad tycker ungdomar (15–19 år) om vuxna som röker? 

Till vänster unga med rökande föräldrar. Till höger unga med 

icke-rökande föräldrar. Källa: (Statens folkhälsoinstitut, 2009b) 
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Figur 7. Vad tycker ungdomar (15–19 år) om vuxna som snusar? 

Till vänster unga med snusande föräldrar. Till höger unga med 

icke- snusande föräldrar. (Statens folkhälsoinstitut, 2009b) 

 

En del föräldrar är inte medvetna om att de kan påverka eller är osäkra på hur de ska 

kunna påverka sitt barn, särskilt de föräldrar som själva använder tobak (A Non 

Smoking Generation, 2004; McGee, Williams, & Reeder, 2006). De flesta föräldrar 

önskar inte att deras barn ska börja snusa och röka och om de kan förmedla denna 

inställning minskar det risken för att ungdomarna ska börja röka, även om 

föräldrarna själva är tobaksbrukare (Simons-Morton, 2002; Wu Y. et al., 2003). En 

kommunikation mellan föräldrar och barn som bidrar till ett bra samspel kan leda till 

att färre barn och unga börjar röka. Barn och unga som lever med en ensamstående 

förälder påverkas i större utsträckning att använda tobak, enligt en norsk studie 

(Grotvedt, Stigum, Hovengen, & Graff-Iversen, 2008). Påverkan från syskon och 

kompisar har också stor betydelse, enligt forskning. Exempel på annat som påverkar 

är marknadsföring av tobak och tobakens tillgänglighet (Statens folkhälsoinstitut, 

2004). 

Vuxna som förebilder 

Vuxna utanför familjen är också betydelsefulla som förebilder (se bilaga 5). Det var 

tre gånger vanligare att ungdomarna rökte om de hade rökande idrottsledare, jämfört 

med om de hade en ledare som inte rökte. Ett annat exempel på sambandet mellan 

tobaksbruk hos ungdomar och vuxna var att fler av ungdomarna som rökte eller 

snusade angav att de lärare som omgav dem också rökte eller snusade jämfört med 

de ungdomar som inte använde tobak (se figur 8) (Statens folkhälsoinstitut, 2009b). 

Rökande lärare påverkar unga att börja röka men försvårar också processen för unga 

som vill sluta röka (Wen et al., 2007). 
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Figur 8. Andel ungdomar (15–19 år) som anger att lärare eller 

idrottsledare nära dem röker respektive snusar (%). Källa: 

(Statens folkhälsoinstitut, 2009b) 

 

Barn och unga behöver rökfria 

miljöer 

Det råder i dag stor internationell enighet om att endast totalt rökfria miljöer skyddar 

effektivt mot passiv rökning. Länder som infört förbud mot rökning i allmänna 

miljöer och arbetslokaler kan också påvisa en minskning av tobakskonsumtionen 

och minskade tobaksskador (World Health Organization, 2006, 2007b). Det är 

därför angeläget att insatser görs för att skydda barnen (World Health Organization, 

2007a). Att skapa tobaksfria miljöer kan bidra till att färre ungdomar börjar röka 

eller snusa (Lund & Rise, 2002; Statens folkhälsoinstitut, 2004).  

Hur påverkas barn och unga av ”passiv 

rökning”?  

I dag är det väl känt att tobaksanvändning är skadlig för hälsan. Att utsättas för 

andras tobaksrök, så kallad passiv rökning, är också ett betydande hot mot 

folkhälsan och individen. Barn är en särskilt utsatt grupp, eftersom de är extra 

känsliga för tobaksrök (Dybing & Sanner, 2002).  

 

Den som röker en cigarett andas själv in högst en fjärdedel av röken (så kallad 

huvudrök) resten går ut i omgivningen (så kallad sidorök). Personer i rökarens 

omgivning blir passiva rökare. De utsätts för nikotinet och övriga kemikalier som 

fyller rummet när cigaretten glöder. Upprepad passiv rökning under en längre period 
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utsätter de drabbade för liknande hälsorisker som rökaren. När en cigarett brinner 

sprider den cirka 4 000 kemiska ämnen, ett 50-tal av dem är cancerframkallande 

eller förmodas framkalla cancer (Surgeon General, 2004). Ett par av dessa ämnen är 

totalförbjudna i svenska arbetsmiljöer av Arbetarskyddsstyrelsen – men inte när de 

finns i cigarettrök. 

 

Barn som vistas i rökiga miljöer kan bli sjuka av röken. Det starkaste sambandet – 

särskilt med mammans rökning – finns hos barn under två år. Astma och 

öroninflammationer är till exempel vanligare hos barn som tvingas leva med 

tobaksrök (Dybing & Sanner, 2002). Utvecklingen av barnens lungfunktion kan 

också hämmas. Att barn får i sig mer nikotin och andra gifter i röken än vuxna kan 

bero på att de rör sig mer och andas snabbare. 1986 publicerades en rapport, bland 

annat om dessa samband, av the Surgeon General i USA som utrett riskerna med 

passiv rökning. I rapporten slogs fast att passiv rökning kan orsaka lungcancer och 

att barn till rökare har mer besvär och sjukdomar i andningsvägarna än barn till icke-

rökare (Surgeon General, 2006). 

 

För att förstå skadligheten med passiv rökning kan den amerikanska federala 

miljömyndigheten EPA:s (Environmental Protection Agency) klassificering från 

1993 vara ett tydligt exempel. Myndigheten klassade tobaksrök som ett 

cancerframkallande ämne av kategori A, det vill säga i samma grupp som till 

exempel asbest (Tobaksfakta, 2010). 

Vilka är risk- och skyddsfaktorerna 

kopplat till tobaksbruk? 

Skolor som arbetar systematiskt med att utveckla elevernas sociala och 

känslomässiga färdigheter visar bland annat på en ökning av elevernas 

välbefinnande och en minskning av elevernas riskbeteenden, som aggressivitet, 

mobbning, alkohol och tobaksbruk. Ju tidigare man börjar med sådana insatser, 

desto bättre blir resultaten (Sundell, EL-Khouri, & Månsson, 2005).  

 

Vad är det då som gör att en del unga utvecklar och fastnar i ett beroende av tobak, 

medan andra klarar sig bra i livet, trots en problematisk uppväxt? En vuxen kan 

intuitivt känna en oro för hur det ska gå för vissa av de barn och unga de möter. Det 

är svårt att med någon större säkerhet förutsäga hur framtiden ska gestalta sig för det 

enskilda barnet. Så länge barnet bor hemma utgör familjen den förmodligen 

viktigaste risk- och skyddsfaktorn (Sundell & Forster, 2005).  Forskningen visar på 

ett statistiskt samband på gruppnivå mellan ett antal så kallade risk- och 

skyddsfaktorer, där individen ökar eller minskar risken för ett eventuellt beroende 

och missbruk. Risk- och skyddsfaktorer kan sorteras på olika nivåer: på 

samhällsnivå, i skolan, i familjen samt individuella faktorer (Sundell et al., 2005; 

Sundell & Forster, 2005).  
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Riskfaktorer ökar och skyddsfaktorer minskar sannolikheten för att ett 

problembeteende som negativt beteende och negativa attityder ska förekomma. 

Dessa påverkar sannolikheten för problembeteende, men de garanterar inte en 

minskning eller ökning av densamma.  

 

 
Exempel på riskfaktorer 
 
På samhällsnivå:  
- tillgänglighet av droger och ett lågt pris 
- avsaknad av lagar och normer  
- bostadsområde som präglas av kriminalitet, bostadsbrist och social utslagning 
 
I skolan:  
- otrivsel, dålig skolmiljö 
- låg kunskapsnivå 
- oordning, brist på struktur, skadegörelse  
- låga förväntningar från vuxna i skolan, mobbning. 
 
I familjen:  
- missbruk (i detta fall om någon i familjen röker eller snusar) 
- brister i anknytning, uppfostran och tillsyn 
- allvarligare familjekonflikter  
- tillåtande attityd, till exempel föräldrar som bjuder på tobak och alkohol 
 
Individen/kamrater: 
- tidigt och långvarigt asocialt beteende 
- koncentrationssvårigheter 
- misslyckande i skolan 
- skolk  
- kamrater som har problem 
- tidig debut och positiv attityd till exempel droger (Sundell & Forster, 2005). 
 

 

Enstaka riskfaktorer utgör sällan någon påtaglig risk, men flera parallella 

riskfaktorer gör en större skillnad. Det är därför av stor vikt att försöka påverka flera 

risk- och skyddsfaktorer vid ett gemensamt tillfälle, genom exempelvis policy 

och/eller i ett program (Sundell & Forster, 2005). 

 

 
Exempel på skyddsfaktorer 
 
I skolan: 
- tydliga normer/regler och förväntningar från vuxna 
- att uppmärksammas för positiva handlingar 
- att känna tillhörighet och anknytning 
- ett gott socialt och emotionellt klimat 
 
I familjen: 
- tydliga normer och förväntningar från föräldrar 
- goda och kärleksfulla relationer  
- att uppmärksammas för positiva handlingar 
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- god insyn i vad barnet gör utanför hemmet 
 
Individen/kamrater: 
- social och kognitiv kompetens 
- intelligens  
- skolframgång  
- välanpassade kompisar 
- uppmärksamma positiva handlingar (Sundell & Forster, 2005). 
 

 

Skyddsfaktorer minskar alltså risken för problembeteenden. Det går inte att 

förutsäga vilka enskilda ungdomar som kommer att utveckla problem. Därför är det 

viktigt att utforma flera olika förebyggande och främjande insatser. Vissa insatser 

riktas generellt till alla barn, andra till grupper som har många riskfaktorer, medan 

andra riktas till dem som redan har börjat röka eller snusa (Sundell et al., 2005). 

Hur ser processen ut? 

Kunskapen om den långa sociala inlärningsprocessen som kan göra barn till 

tobaksanvändare eller likväl tobaksfria visar att det aldrig är för tidigt att börja med 

en positiv påverkan (Statens folkhälsoinstitut, 2004). Enligt de senaste årtiondenas 

forskning går den som håller på att bli rökare genom olika stadier som ofta 

beskrivits som följande fem stadier, även kallad flerstegsprocess (se figur 9). Under 

flerstegsprocessen startar beroendet redan vid första stadiet för att sen successivt öka 

under de följande stadierna. 

 

 
Figur 9. En beskrivande bild av flerstegsprocessen. Källa: 

(Statens folkhälsoinstitut, 2004)  

 

Den sociala inlärningsprocessen som leder till att en person blir rökare brukar anses 

ta i genomsnitt två till tre år, men nyare studier har visat att beroendet kan uppstå 

snabbare. I en studie använde forskarna sig av tolv ”kännetecken” i undersökningen, 
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sex stycken för kontroll av cigarettbruket och sex stycken för symtom på 

nikotinberoende. Kännetecken för cigarettbruket var till exempel det första 

halsblosset, den första helt rökta cigaretten och övergången till regelbunden rökning, 

varje månad, varje vecka och dagligen. Kännetecken för beroendeutvecklingen var 

till exempel det första fysiska suget efter en cigarett och upplevelsen av 

abstinensbesvär när cigaretter inte fanns tillgängliga (DiFranza et al., 2000; Gervais, 

O'Loughlin, Meshefedjian, Bancej, & Tremblay, 2006).  

 

Forskarna fann att de första halsblossen kommer snabbt efter rök debuten. 

Sannolikheten för att en ung rökare tar sitt första halsbloss efter en och en halv 

månad är 25 procent. Lika stor är risken för ett, som forskarna kallar det, mentalt 

beroende efter två och en halv månad. Samma tid gäller i genomsnitt för den första 

hela cigaretten som röks, medan det första suget oftast infinner sig efter fyra och en 

halv månad och ett fysiskt beroende efter drygt fem månader. Abstinensbesvär 

uppstår oftast efter 11 månader och ökad tolerans, som kräver fler cigaretter, efter 13 

månader.  Den tid det tog för eleverna att bli dagligrökare varierade från cirka 20 till 

38 månader, med ett genomsnitt på cirka 23 månader. Slutsatsen i studien är att 

symtom på nikotinberoende kan visa sig redan efter det första blosset och kan föregå 

utvecklingen till såväl månads-, vecko- och dagligrökare. En tonårings klagan över 

sitt sug efter nikotin måste alltid tas på allvar, även om tonåringen inte röker 

regelbundet (Gervais et al., 2006). Man kan också välja att se dessa resultat som att 

det finns tid för positiv påverkan till att förebygga att ungdomen fortsätter sin 

process mot att bli beroende och dagligrökare. 

 

Barn och unga som testar att röka för första gången i sitt liv upplever oftast första 

blosset med hosta, yrsel, illamående eller andra symtom. Men för vissa ungdomar 

kommer en ”kick” redan vid första halsblosset. För dessa ungdomar finns en ökad 

risk att fastna i ett livslångt nikotinberoende. Forskare har funnit en genetisk 

förklaring till denna ”kick” vid rök debuten och den förhöjda beroenderisken. 

Studien påpekar att den genetiska variationen bara förklarar en del av beteendet 

bakom rökning, det krävs mer kunskap om hur ärftliga faktorer samverkar med till 

exempel sociala förhållanden och andra omgivningsfaktorer (Sherva et al., 2008). 

Ungdomar verkar kunna mindre om nikotinberoendets styrka, och om studiens 

resultat står för en verklig kunskapsbrist är det bekymmersamt.  Det kan vara så att 

ungdomarna inte tar till sig denna kunskap fullt ut, som en del av den psykologiska 

utvecklingsprocessen är det många ungdomar som betonar sitt självbestämmande. 

En hypotes är därför att de förminskar risken att bli beroende: ”jag har kontroll, jag 

är inte beroende, jag kan sluta när jag vill” (Statens folkhälsoinstitut, 2010e).   

 

Forskare visar i en studie att uppkomsten av ett beroende ofta är en snabb process. 

Barn och ungdomar är inte medvetna om att de symtom de upplever kan ha med 

rökningen och ett nikotinberoende att göra. Om väl ett sug efter nikotin uppstått är 

sannolikheten för en utveckling till dagligrökare mycket stor (Gervais et al., 2006). 

Det är därför viktigt att såväl lärare, elevhälsa som elever får kunskap om att ett 

nikotinberoende kan etableras långt innan någon börjar röka regelbundet. 
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Tobaksförebyggande arbete inom 

skolan 

Skolans ansvar utifrån styrdokumenten vad gäller tobaksförebyggande arbete består 

dels i att skolan ska ha undervisning enligt läroplanen (Skolverket, 2006), dels i att 

tobakslagens bestämmelser om en rökfri skolgård ska följas (Bolin & Lindgren, 

2004). Tobakslagen är en skyddslag och tobaksförebyggande arbete riskerar att bli 

verkningslöst om barnen inte skyddas mot tobak i sin skolmiljö. När rökning på 

skolgårdar diskuteras är det inte en fråga om att hänvisa eleverna till rätt plats att 

röka på utan lagens syfte är att skydda barnen mot rökning och att minska 

tobaksbruket (Molander Gregory, 2009; Statens folkhälsoinstitut, 2010e). Genom 

policyutvecklande arbete för att skapa ett gott skolklimat och en hälsofrämjande 

skola ökas förutsättningarna för att de tobaksförebyggande insatserna placeras i ett 

sammanhang där effekterna kan växlas upp. I ett sådant arbete är tobaksfri skoltid en 

naturlig del. 

 

 

 

Även om de flesta i dag vet att rökning skadar hälsan finns det trots det 

kunskapsluckor eller mycket grunda kunskaper om tobak, inte minst om snus. 

Därför är det viktigt att förse både personal och elever samt även i viss mån 

föräldrar med tobakskunskap. Det är även viktigt med en kontinuitet och uppföljning 

av aktuella tobaksfakta, som till exempel information om vattenpipa. Men även att 

andra aspekter får plats i undervisningen, som de sociala och miljömässiga 

konsekvenserna av tobaksbruket. 

 

Speciellt viktiga blir dessa insatser för att minska skillnader i ohälsa eftersom det är 

påvisat att en lägre socioekonomisk status är kopplad till en lägre medvetenhet och 

kunskap om tobakens skadlighet (Siahpush, McNeill, Hammond, & Fong, 2006). 

Nya generationer har samma rätt till och behov av kunskap som de äldre 

generationerna hade, det vill säga insatserna behöver pågå så länge tobaksindustrin 

rekryterar nya användare (Statens folkhälsoinstitut, 2007a).  

 

Det finns framför allt fyra framgångsfaktorer för skolan i det tobakspreventiva 

arbetet: 

 skolan ska ha ett bra klimat där elever och vuxna känner sig trygga och sedda 

av varandra 

 skolan ska ha en tydlig policy när det gäller tobak 
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 skolans policy ska följas av enhetliga rutiner för hur personalen ska agera om 

en elev använder tobak på skoltid 

 skolan ska ge undervisning om hälsa och levnadsvanor inriktat på såväl 

fakta, attityder som känslor  

Källa: (Statens folkhälsoinstitut, 2004) 

 

Kvaliteten på undervisningen om tobak, alkohol, narkotika och dopningsmedel bör 

utvecklas och stärkas. Vidare är det av vikt att alla tobaksförebyggande insatser som 

utförs av skolan och av andra aktörer anpassas till skolans kunskapsuppdrag och 

skolpersonalens professionella kompetens (Skolverket, 2009). 

ANDT-undervisning är en del i 

tobaksförebyggande arbete  

Det finns indirekt stöd för att skolundervisning i allmänhet kan förebygga 

tobaksbruk eftersom skolmisslyckande ökar risken för att ungdomar ska bli rökare 

(Scal, Ireland, & Borowsky, 2003). En systematisk översikt visar att åtgärder som 

ökar elevernas engagemang i undervisningen, som förbättrar relationerna mellan 

elever och relationen mellan elever och lärare reducerar bruk av alkohol, tobak och 

illegala droger (Fletcher, Bonell, & Hargreaves, 2007). Sådana insatser har i andra 

studier också visat sig främja elevernas skolprestationer (Hattie, 2008). Forskning 

visar dock att den traditionella undervisningen om tobak och dess skadeverkningar 

inte har någon effekt på elevernas tobaksbruk om den inte kombineras med andra 

insatser för att skapa en helhet i det förebyggande arbetet (se figur 10). Studier har 

visat att skolprogram där ungdomar får praktisk träning i att motstå kamrattryck har 

resulterat i att ungdomarna röker mindre, men få studier visar någon långvarig effekt 

(Skara & Sussman, 2003; Wiehe, Garrison, Christakis, Ebel, & Rivara, 2005). 

 

Barn och unga behöver dock kunskap, både för att kunna fatta egna välgrundade 

beslut och för att kunna genomskåda myter som till exempel sprids genom reklam. 

Det gäller att hitta metoder och infallsvinklar som kan få unga att verkligen 

diskutera och reflektera över frågorna (Boij, Metz, Edwardsson, & Westerlund, 

2005). Det är viktigt att budskapen som förmedlas till ungdomarna är konkreta, och 

förmedlas på ett för dem lättförståeligt sätt samt att skolpersonalen möter dem i 

deras utveckling och på deras nivå. Skolverket anser att om skolor följer läroplanen 

och i större utsträckning integrerar kunskapsområdena i olika ämnen, kan intressanta 

och för ungdomar viktiga diskussioner skapas (Skolverket, 2009). Undervisningen 

kan i och med det bli mer relevant för ungdomarna.  

 

I skollagen och läroplanen finns det riktlinjer och förhållningssätt om hur ANDT-

undervisningen kan utformas (Regeringens lagrådsremiss; Skolverket, 2006). 

Exempel på innehåll i undervisningen är att eleverna ska förstå de regler och lagar 

som gäller för ANDT-området och att de kritiskt bör kunna granska och värdera 
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budskap i reklam, medier och i diskussioner. Eleverna bör också ha förståelse och 

kunskap om sin egen hälsa och konsekvenserna av att använda alkohol, narkotika, 

dopning och tobak (se figur 10). Skolan har goda möjligheter att genomföra 

långsiktiga insatser eftersom barn och unga vistas i skolmiljö under nio år i 

grundskolan och dessutom fortsätter många till gymnasiet (Boij et al., 2005).  

 

 

Figur 10. När det alkohol-, narkotika-, dopnings- och 

tobaksförebyggande arbetet möts och samverkar bildas en 

helhet. Här kan samverkansvinster och synergieffekter av det 

ANDT-förebyggande arbetet tas tillvara. 

 

Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har 

undervisningen om alkohol, narkotika och tobak (ANT) minskat i omfattning. År 

2010 var det ungefär 50 procent som uppgav att de inte haft någon ANT-

undervisning och cirka en tredjedel hade endast haft några timmar (Hvitfeldt & 

Gripe, 2010). En förklaring kan vara att lärarna inte hinner med dessa frågor nu när 

skolan ska hantera allt fler kunskapsområden. En annan förklaring kan vara att 

motivationen att undervisa om ANT har minskat eftersom forskning visat att enbart 

informationsinsatser inte påverkar elevernas beteende i större utsträckning. Det har 

visats att det behövs flera aktörer, fler infallsvinklar och fler insatser samt ett 

gemensamt förhållningssätt till tobak för ett mer bestående resultat. En finsk 

intervjustudie undersökte varför den drogförebyggande undervisningen hade så litet 

utrymme i finska skolor (Lilja & Larsson, 2003). Resultaten kan vara intressanta 

också för Sveriges del. Några av de orsaker studien pekade på var att lärarna var 

osäkra på målen för undervisningen. Dessutom upplevde lärarna en stor osäkerhet 

när det gällde hur undervisningen borde bedrivas, särskilt de lärare som hade en 

särskild ämnesinriktning som till exempel slöjd. Sist men inte minst upplevde 
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lärarna att de var dåligt förberedda och utbildade för ANT-undervisningen. De 

uppgav att det också saknades läromedel (Lilja & Larsson, 2003).  

 

Skolverket kom fram till liknande resultat när de genomförde en kvalitetsgranskning 

av undervisningen om tobak, alkohol och narkotika för några år sedan. De största 

bristerna var att det saknades uttalade mål för undervisningen. Det fanns också 

brister när det gällde uppföljning av arbetet, kompetensutveckling av personalen, 

elevmedverkan och samverkan med närsamhället och föräldrarna (Skolverket, 

1999). 

 

 

Figur 11. Beskrivning av ett mer långsiktigt tobaksförebyggande 

arbete inom ramen för ANDT-strategin. 

 

I dagsläget ska skolan som en av flera aktörer arbeta med frågan enligt ANDT-

strategin (alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak) som sträcker sig fram till 

2015 (se figur 11). Även om skolans traditionella informationsbaserade ANDT-

undervisning inte påverkar elevernas beteende så mycket som man tidigare har trott 

får inte slutsatsen bli att skolan ska sluta undervisa om tobak (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010b). Undervisningen i skolan och skolans tobaksförebyggande 

arbetet måste ses som den del den utgör i samhällets hela drogförebyggande arbete. 

Skolan kan inte ensam lösa tobaksproblemet eller ensam förväntas stå för de insatser 

som får långvariga effekter på tobaksbruket i Sverige. Skolan behöver dock utveckla 

och förstärka sin del av arbetet så att helheten också blir mer effektiv. Framför allt 

behöver skolan utveckla sin ANDT-undervisning så att den blir effektiv och baseras 

på bästa tillgängliga kunskap.  

Skolmiljön är en annan del i det 

tobaksförebyggande arbetet  

Skolan har stor möjlighet att påverka och spela en viktig roll i det 

tobaksförebyggande arbetet. Inte minst är det viktigt att erbjuda en trygg och trivsam 

skolmiljö, vilket innefattar en rökfri, alternativt tobaksfri miljö, och att ha en 

genomtänkt helhetssyn på tobaksfrågan. Enligt CAN:s undersökning i årskurs 9 har 

andelen som upplever att de trivs i skolan ökat de senaste åren (Hvitfeldt & Gripe, 

2010). 

 

En viktig del i det drogförebyggande arbetet handlar alltså om att på olika sätt skapa 

ett gott skolklimat. Sådana insatser stärker samtidigt arbetet med skolans lärande 

kärnuppdrag. Ett bättre skolklimat gynnar både lärarnas undervisningsmöjligheter 
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och relationer till eleverna och föräldrarna. Exempel på några insatser som kan bidra 

till ett gott skolklimat, förbättra elevernas skolprestationer och reducera bruk av 

tobak och övriga droger är att utveckla: 

 lärarens ledarskap i klassrummet  

 skolans samarbete med föräldrarna  

 elevernas sociala och emotionella kompetens  

 elevhälsans roll 

 förebyggande arbetssätt mot mobbningsproblematik 

Källa: (Statens folkhälsoinstitut, 2004) 

 

Som en del i arbetet med värdegrundsfrågor inom ämnet tobak kan man till exempel 

arbeta med tobak utifrån ett riskperspektiv (exempelvis odling av tobak) och 

problematisera vilka värderingar och etiska frågeställningar frågan innehåller. 

Tobaksfrågan kan också sättas i relation till kön, klass, till utländsk bakgrund men 

också till solidaritet som till exempel rökfria miljöer och allas lika värde (A. Nilsson 

& Sandström, 2001). 

Hur ser tobaksavvänjning ut för barn 

och unga? 

I det tobaksförebyggande arbetet ingår även att stödja dem som vill sluta använda 

tobak genom att erbjuda tobaksavvänjning. Enkla råd från en professionellt utbildad 

tobaksavvänjare kan öka möjligheten att lyckas med upp till 40 procent (SBU, 

1998).  

 

 

 

Enligt CAN uppgav 32 procent av pojkarna och 33 procent av flickorna som röker i 

årskurs 9 att de vill sluta röka medan det är en något lägre andel i årskurs 2 på 

gymnasiet (Henriksson & Leifman, 2011). Tobaksavvänjning med ungdomar har i 

flera studier visat sig mindre effektiv än med vuxna, men även om insatserna inte får 

eleven att bli tobaksfri för tillfället finns det stora möjligheter att bidra till att han 

eller hon slutar i framtiden (G.M Grimshaw & A Stanton, 2006).  I en svensk 

undersökning hade över 41 procent av de som både rökte och snusade och 34 

procent av rökarna respektive 20 procent av snusarna försökt sluta tre till fyra 

gånger redan vid 17 års ålder (Post, Gilljam, Rosendahl, Bremberg, & Galanti, 

2010). Under 2009 hade endast 41 procent av kommunerna tobaksavvänjning på 

ungdomsmottagningarna och 38 procent av primärvårdens ungdomsmottagningar 
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erbjöd ungdomarna avvänjning enligt uppgifter från kommunernas drogsamordnare 

(Statens folkhälsoinstitut, 2010a). Av landets vårdcentraler som svarade på en enkät 

2009 var det 56–73 procent som (Landstinget) erbjöd tobaksavvänjning, men i 

allmänhet med mycket låg intensitet (Statens folkhälsoinstitut, 2010c). Det finns 

självhjälpsmaterial – Fimpa nu! som är särskilt riktat till ungdomar, med tillhörande 

handledningsskrift som elevhälsan, tandvården, skolan med flera kan använda som 

en vägledning för att hjälpa barn och unga att sluta röka. Handledningsskriften ger 

inspiration till samtal om och ger förslag på öppna frågor om tobak (Statens 

folkhälsoinstitut, 2009a, 2009c). En undersökning har genomförts som visar att 

motiverande samtal i kombination med Fimpa nu! ger positiva resultat (Pantzar & 

Tevell Jansson, 2005). 

Andra övergripande effektiva 

åtgärder för att minska tobaksbruket 

På övergripande nationell nivå finns det självklart en rad viktiga åtgärder att 

använda för att minska tobaksbruket – åtgärder som enligt evidensen hör till de mest 

effektiva. Även i detta kan skolan genom sitt arbete bidra till att ge åtgärder 

legitimitet och spela en viktig roll som kunskapsförmedlare för eleverna men också 

som aktiv samarbetspart för kommunen och andra samhällsaktörer som berörs av 

nedanstående åtgärder.  

Pris 

Att höja priset är enligt WHO och Världsbanken den mest effektiva åtgärden för att 

minska tobakskonsumtionen (World Health Organization, 2010; Världsbanken, 

1999) och då särskilt bland priskänsliga grupper som till exempel ungdomar och 

låginkomsttagare (Världsbanken, 1999). De rökande ungdomarna uppger att faktorer 

som kan påverka deras vilja att sluta röka är priset, hälsoriskerna och att rökning inte 

är bra för utseendet (Statens folkhälsoinstitut, 2010e). 

Minskad tillgänglighet 

När det gäller barn och unga är det i hög grad intressant att titta på tillgängligheten, 

som är en bland flera viktiga bakomliggande faktorer som påverkar konsumtion av 

tobak. Ju svårare det är för ungdomar att få tag på och använda tobak, desto färre 

använder tobak (Statens folkhälsoinstitut, 2011b). Begränsningar i rätten till inköp 

och bruk har betydelse för att minska tillgängligheten. Att studera sambandet mellan 

dessa olika samhälleliga faktorer är komplicerat, men samsynen är stor bland 

experter (Statens folkhälsoinstitut, 2011b). 

 

Ett sätt att minska tillgängligheten är att göra det svårt för unga att köpa tobak. 

Därför har många länder, inklusive Sverige, infört förbud mot att sälja 

tobaksprodukter till minderåriga. Det visar sig dock att det trots förbud ofta är lätt 
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för ungdomar att köpa tobak (Hvitfeldt & Gripe, 2010). Därför har det gjorts flera 

försök med att förstärka efterlevnaden av försäljningsförbudet, genom utbildning 

och information till butikspersonal eller genom att prioritera kommunens tillsyn av 

tobakslagens bestämmelser om förbud att sälja till minderåriga (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011b). 

Åldersgränsen är viktig 

Åldersgränsen för inköp av tobak är 18 år och syftar till att minska ungdomarnas 

tillgång till tobak samt att öka vuxenvärldens förståelse för värdet av att förhindra att 

ungdomar kommer över tobaksvaror (Sundh & Hagquist, 2006). Åldersgränsen och 

dess efterlevnad får också bättre effekt om insatserna som till exempel 

tillgängligheten ingår som en del i ett brett tobaksförebyggande arbete och stöds av 

andra insatser (Sundh M, 2006; Sundh & Hagquist, 2006; Willemsen M C & Zwart 

W M, 1999). Studier har också bekräftat att för ungdomar som växer upp i ett 

samhälle där tobaksfritt är normen, är risken mindre att de börjar röka och snusa 

(Statens folkhälsoinstitut, 2004). De politiska åtgärderna för att minska ungdomars 

rökning bör syfta till att minska tätheten av tobaksprodukters försäljningsställen, 

detaljhandel och cigarettmarknadsföring i skolans omnejd (se figur 12). Det kan ske 

med hjälp av den lokala områdesindelningen och förordningarna, som begränsar 

närhet mellan tobaksprodukter (försäljningsställen) och skolor (Henriksen et al., 

2008). 

 

 

Figur 12. En beskrivande bild av ungdomars tillgång och var de 

gör sina inköp av tobaksprodukter. Källa: (Hvitfeldt & Gripe, 

2010) 
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Rökfria miljöer 

Sveriges befolkning har i olika undersökningar ställt sig positiv till rökfria miljöer, 

gällande arbetsplatser, övriga offentliga platser samt boendemiljö. Trots att den 

passiva rökningen har minskat betydligt i Sverige är det till exempel i dag fler som 

anger att de störs av rökning vid sin bostad än för tio år sedan. Det antas främst bero 

på en mindre tolerant attityd mot att utsättas för tobaksrök (Socialstyrelsen & 

Karolinska Institutet, 2009). Även barn och unga störs av rökning på skolgården och 

vill i hög utsträckning ha en rökfri skolgård (Statens folkhälsoinstitut, 2010e).  

 

I Sverige finns ett lagstadgat beslut om rökfritt i offentliga miljöer inklusive 

serveringar och arbetsplatser (Molander Gregory, 2009), vilket har lett till att färre 

människor exponeras för passiv rökning. Sverige har dock fortfarande långt kvar till 

både det internationella målet, totalt rökfria miljöer, och det nationella delmålet att 

ingen ofrivilligt ska utsättas för rök i sin omgivning.  

 

Kommunen är en viktig aktör för att driva arbetet vidare genom att verka för att fler 

kommunala utomhusmiljöer blir rökfria, till exempel gågator, lekplatser och 

busshållplatser. Kommunen har vidare ett stort ansvar för att skydda sina 

medarbetare från att utsättas för passiv rökning och för att bedriva tillsyn av de 

befintliga rökfria miljöerna enligt tobakslagen, som till exempel skolgårdar (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010d). Att offentliga lokaler och arbetsplatser ska vara rökfria och 

att arbetsgivaren ska svara för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för 

tobaksrök i den arbetslokal eller det liknande utrymme där arbetstagaren är verksam 

innefattas av tobakslagen (Molander Gregory, 2009). Däremot är lagstadgade rökfria 

miljöer utomhus fortfarande ovanligt i Sverige.  
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Bilaga 2: Styrdokument 

Tobakskonventionen – ett stöd i 

förebyggande arbete för barn och 

ungdom 

WHO antog 2003 världens andra folkhälsokonvention, ramkonventionen om 

tobakskontroll. Konventionen syftar till att minska den tobaksrelaterade sjukligheten 

och dödligheten men också tobakens samhälls- och miljöpåverkan. Sverige 

ratificerade, eller anslöt sig till, konventionen den 7 juli 2005. Att ansluta sig till 

konventionen innebär för ett enskilt land även en politisk viljeyttring att förstärka 

och kontinuerligt utveckla det tobaksförebyggande arbetet (Statens folkhälsoinstitut, 

2009e). Konventionen är en vetenskapligt grundad överenskommelse mellan länder 

rörande all form av tobak, det vill säga både cigaretter och snus. När Sverige anslöt 

sig till avtalet förband vi oss att anpassa våra tobakslagar och vårt 

tobaksförebyggande arbete efter ramkonventionens krav (Statens folkhälsoinstitut, 

2009e). 

 

Bakgrunden till konventionen är att tobaksproblemet bara kan lösas genom en 

kombination av flera olika åtgärder från global till lokal nivå. Anledningen till dess 

existens är också att världens länder är oroade över de förödande effekterna av 

tobaksbruk och vill på alla sätt stärka det förebyggande arbetet för att skapa bättre 

förutsättningar för kommande generationer. Konventionen består av två delar – 

minska efterfrågan på tobak och begränsa tillgängligheten till tobak (Statens 

folkhälsoinstitut, 2009e). För att uppnå detta krävs att åtgärderna innefattar både en 

effektiv lagstiftning och policyutveckling samt intensivare arbete på alla nivåer i 

samhället. Det handlar inom skolan till exempel om att förebygga tobaksdebut, 

förbättra efterlevnaden av rökfria skolgårdar, utveckla stödet till dem som vill sluta 

med tobak och ge mer utbildning till nyckelgrupper. Konventionens krav innebär att 

Sverige behöver följa befintliga lagar bättre och stegvis skärpa tobakslagstiftningen, 

med till exempel fler rökfria miljöer, varningsbilder på tobakspaketen och införande 

av totalt reklam- och exponeringsförbud av tobaksprodukter på alla 

försäljningsställen (Statens folkhälsoinstitut, 2009e). Det tobaksförebyggande 

arbetet har kommit långt i Sverige men samtidigt återstår mycket. Intensifierat 

arbete krävs för att uppnå Sveriges folkhälsopolitiska delmål till 2014. 

  



44   RÖKFRIA SKOLGÅRDAR 
 

STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT 

 

 

Folkhälsopolitiska delmål 

 

Delmål 1: en tobaksfri livsstart från år 2014. 

Delmål 2: en halvering till 2014 av antalet ungdomar under 18 år som 

börjar röka eller snusa. 

Delmål 3: en halvering till år 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker 

mest. 

Delmål 4: ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning. 

 

 

I dag pågår ett omfattande arbete för att omsätta tobakskonventionen till praktisk 

handling inom och mellan anslutna länder. Arbetet innebär bland annat att utarbeta 

riktlinjer och protokoll för hur konventionens 38 artiklar kan eller ska omsättas i 

praktisk handling. Det kan även inkludera ytterligare lagstiftning och andra 

tobaksförebyggande åtgärder i Sverige (Statens folkhälsoinstitut, 2009e; Sveriges 

regering, 2005). Nedan beskrivs två av artiklarna som exempel. Artikel 12 som 

fokuserar på utbildning, information och allmän upplysning samt artikel 16 som 

beskriver försäljning till och av minderåriga. 

Artikel 12 

Tobakskonventionens artikel 12 handlar om hur länderna kan utveckla sina insatser 

för utbildning, information och opinionsbildning för att öka medvetenheten och 

kunskapen om olika aspekter av tobaksfrågan. Exempel på innehåll i sådana åtgärder 

är tobakens hälso- och miljöproblem och vikten av tobaksfria miljöer. Dessutom 

behandlar artikeln betydelsen av att insatserna är kontinuerliga och tillräckligt 

finansierade. Artikel 12 tar också upp behovet av att synliggöra tobaksindustrins 

arbetsmetoder (World Health Organisation, 2003). 

 

När resurser saknas för informationen, utbildningen och opinionsbildningen kan det 

leda till att lagskärpningar genomförs utan att en förståelse uppnåtts för varför en ny 

lag införs, som till exempel när åldersgränsen för att inte sälja tobak till personer 

under 18 år infördes 1997. Det kan leda till att få följer den nya lagen. I fallet med 

18-årsgränsen kan detta vara en förklaring till varför efterlevnaden bland handlare 

och andra vuxna har varit så dålig (Statens folkhälsoinstitut, 2005a, 2005b, 2007a, 

2009e). Ett annat exempel är den låga efterlevnaden av tobakslagens bestämmelser 

om rökfria skolgårdar. 

Artikel 16 

Artikel 16 i tobakskonventionen beskriver åtgärder för att minska försäljningen till 

personer under 18 år. Det som artikeln rekommenderar är, förutom själva 

åldersgränsen, att alla ställen som säljer tobaksvaror ska ha väl synlig information 
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om åldersgränsen. Dessutom får tobaksvarorna inte vara direkt tillgängliga för 

kunden på försäljningsställena. Tobaksautomater får inte locka till köp eller vara 

tillgängliga för minderåriga. Därutöver ska det vara förbjudet att tillverka och sälja 

godis och leksaker som liknar tobaksvaror samt att sälja cigaretter i små 

förpackningar eller dela ut cigaretter gratis (World Health Organisation, 2003).  

 

I Sverige infördes 1997 ett förbud att sälja tobak till personer under 18 år. Trots 

åldersgränsen kan i dag 46 procent (2007; 48 %) av de rökande pojkarna och 35 

procent (2007; 38 %) av de rökande flickorna i årskurs 9 själva köpa sina cigaretter. 

Av de snusande pojkarna köper 50 procent (2007; 55 %) själva sitt snus medan drygt 

en fjärdedel (2007; en tredjedel) av de flickor som snusar köper sitt eget snus (; 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2007). Samtidigt är en 

majoritet av de svenska ungdomarna positiva till åtgärder som förhindrar eller 

försvårar tobaksbruket, till exempel åldersgräns, rökförbud och prishöjningar 

(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2007; Statens 

folkhälsoinstitut, 2010e). År 2009 uppgav 19 procent (2007; 27 %) av landets 

kommuner, vilka har tillsynsansvaret, att de inte besökt några försäljningsställen för 

att informera om åldersgränsen och för att kontrollera om åldersgränsen efterlevdes 

vid tobaksförsäljning (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2007; 

Hvitfeldt & Gripe, 2010). I Sverige är det sedan 2005 också förbjudet att sälja 

cigarettpaket med färre än 19 cigaretter och det finns även ett förbud mot 

styckeförsäljning av cigaretter (Grundström M, Personlig kommunikation: 2008-05-

13, 2008-06-23,). 

Omsätta konventionen till handling 

Det handlar om att omsätta WHO:s tobakskonvention i lokala handlingsplaner, 

målformuleringar och uppföljningsarbeten, så som många kommuner i dag gör med 

de elva nationella folkhälsoområdena eller barnkonventionen. De övergripande 

artiklarna 4 och 5 i tobakskonventionen kan även här vara till hjälp och fungera som 

ett komplement till det elfte nationella målområdet om minskat tobaksbruk och till 

eventuella lokala folkhälsomål. De beskriver bland annat vikten av att skydda sig 

mot tobakens skadeverkningar, rätten till god hälsa och sådana mål som att skydda 

kommande generationer från konsekvenserna av tobaksbruk. Men även att vi ska 

informeras om och vägledas av ett antal principer som allsidiga och tvärsektoriella 

och samordnade strategier. 

Lagar och förordningar om tobak 

Vad säger lagen? Vad kan vi göra? Vilka rättigheter finns? Och vilka är våra 

skyldigheter? Frågorna kan bli många och för att underlätta processen för ett 

tobaksförebyggande arbete som till exempel en tobakspolicy, så beskrivs nedan, 

med en kortare sammanfattande text, tobakslagens bestämmelser, skollagen och 

läroplanens mål och riktlinjer. Dessa ger klara, tydliga och direkta riktlinjer för vad 

som gäller och vad som förväntas. Beskrivningen har även syftet att utveckla det 
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tobaksförebyggande arbetet generellt men i synnerhet att öka efterlevnaden av 

tobakslagens bestämmelser om rökförbudet på skolgårdar. Med ett tydligt stöd är det 

lättare att med gemensamma förhållningssätt skapa en tobaksfri skoltid.  

Vad säger tobakslagen? 

Tobakslagen är en skyddslagstiftning och förbjuder enligt 2 § rökning i vissa 

offentliga miljöer och gemensamhetslokaler, inklusive lokaler för skol- och 

barnomsorg dit allmänheten har tillträde. Det innebär att rökning är förbjuden i 

lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för 

barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid 

förskolor och fritidshem. 

 

Med barnomsorg avses verksamhet i daghem, förskola, fritidshem och motsvarande. 

Med skolverksamhet avses grund- och gymnasieskola. Med annan verksamhet avses 

till exempel verksamhet vid ungdoms- och fritidsgårdar, lägerskola och 

motsvarande. Förbudet gäller själva lokalerna för verksamheterna i fråga. Andra 

omständigheter, till exempel att vissa elever kan ha fyllt 18 år, saknar betydelse. 

Således gäller bestämmelserna även då vuxenundervisning bedrivs i lokalerna. 

 

Förbudet gäller också då skolverksamhet inte bedrivs, till exempel vid studiedagar 

för enbart personal, vid föräldramöten på kvällstid och liknande. Lagreglerna 

omfattar alla delar av lokalerna som barn och ungdomar mer regelbundet vistas i 

eller har anledning att besöka, det vill säga förutom klassrum även expedition, 

lärarrum, korridorer, toaletter och flera liknande utrymmen. Reglerna gäller även för 

de delar av lokalerna som enbart är till för personalen. När det gäller de sistnämnda 

lokalerna finns dock en möjlighet för arbetsgivaren att inrätta separata rökrum för 

personalen (6 § 1 stycket). Om arbetsgivaren inrättar ett rökrum eller liknande för 

personalen måste det placeras så att eleverna inte ens tillfälligtvis förväntas besöka 

utrymmet. Några rökrum för barn och ungdom är inte tillåtna. Bestämmelserna 

gäller inte lokaler för högskoleverksamhet eller annan vuxenundervisning som inte 

är samlokaliserad med grund- eller gymnasieskola.  

 

Rökförbudet gäller också på skolgårdar (se 2 §). Dessutom gäller rökförbudet på 

sådana utomhusplatser inom barnomsorgen som kan jämställas med skolgårdar, det 

vill säga ett särskilt iordningställt och vanligen inhägnat område vid en förskola eller 

ett fritidshem. Däremot omfattas inte utomhusplatser vid ett familjedaghem, och inte 

heller allmänna lekplatser även om de också utnyttjas av barnomsorgen. Lagen ger 

inte möjlighet till undantag från rökförbudet i utomhusmiljöer som är avsedda för 

barn- och ungdomsverksamhet. Det innebär att det inte i något fall är möjligt att 

inrätta rökrutor. Det är således inte möjligt att upprätta rökrutor på någon annans 

mark och hänvisa skoleleverna dit eftersom även detta område då kommer att 

jämställas med en skolgård.  
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Det finns heller ingen möjlighet att anvisa någon plats för vuxna att röka på inom de 

utomhusområden som omfattas av lagen. Rökförbudet på skolgårdar gäller således 

även i de fall där skolor för barn och ungdomar är samlokaliserade med 

vuxenundervisning, såväl på dagtid då eleverna delar skolgård som på kvällstid då 

de vuxenstuderande ensamma förfogar över skolgården. Vuxna får heller inte röka 

på skolgården i anslutning till exempel föräldramöten på kvällstid.  

 

 
Tips 
 
Om du har frågor om tobakslagen och den kommunala tillsynen kontakta då din 
kommunala tillsynshandläggare eller din länsstyrelse. 
 
Fler frågor och svar om tobakslagen kan du få på vår hemsida. 
www.fhi.se/Tillsyn/Tobak/Handbok-tobakslagen. 
 

Vad säger skollagen? 

Skollagen (1985:1100) är viktig för att öka efterlevnaden för rökfria skolgårdar, då 

det finns stöd i de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, 

skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Läroplanen är en förordning som 

utfärdas av regeringen och som ska följas. En förordning är i sin tur en rättsregel 

som beslutas av regeringen. Det finns många olika förordningar för 

förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, till exempel 

förordningar om de olika skolformerna och om statsbidrag till 

personalförstärkningar i förskola, skola och fritidshem. Förordningarna är, liksom 

lagar och andra föreskrifter, bindande och ska följas, och de kan ses som en styrka i 

ett tobaksförebyggande arbete. 

 

Skolans värdegrund och uppdrag i det offentliga skolväsendet vilar på en 

demokratisk grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan ska 

utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar, och var 

och en som verkar inom skolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde 

och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 §). Om arbetet utförs därefter 

kan alla parter, elever, personal och föräldrar, känna sig delaktiga. 

Vad säger läroplanen? 

En viktig princip som beskrivs i läroplanen är att låta varje enskild elev finna sin 

unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 

ansvarig frihet (Skolverket, 2006); som till exempel att efterleva tobakslagen eller 

att följa en drogpolicy.  

 

http://www.fhi.se/Tillsyn/Tobak/Handbok-tobakslagen


48   RÖKFRIA SKOLGÅRDAR 
 

STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT 

När det gäller rättigheter och skyldigheter ska skolan klargöra för elever och 

föräldrar vilka mål utbildningen har, även inom tobaksförebyggande arbete, vilka 

krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras 

vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och 

arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande 

och påverkan (Skolverket, 2006).  

 

Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter att ta ansvar för den miljö de 

själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 

övergripande och globala miljöfrågor som inkluderar till exempel tobaksrökning och 

tobaksodling. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner, exempelvis 

social acceptans, vårt sätt att leva och vårt sätt att arbeta kan anpassas för att skapa 

en hållbar utveckling (Skolverket, 2006). Kunskap om till exempel tobak kommer 

till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, erfarenhet och 

utvecklingsmöjlighet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete 

måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande 

där dessa former balanseras och blir till en helhet (Skolverket, 2006).  

 

Skolan ska även stimulera varje elev att växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska 

de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 

uppmärksammas, och inte minst hälso- och livsstilsfrågor (Skolverket, 2006). 

Skolans enskilda utveckling och verksamhet ska svara upp mot uppställda mål, och 

skolledningen har ett ansvar för att det sker. Undervisningsmålen prövas ständigt, 

resultaten följs upp och utvärderas och nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant 

arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära 

kontakt med såväl hemmen som det omgivande samhället när det gäller 

tobaksförebyggande arbete.  

 

De riktlinjer som skolan ska arbeta utifrån är att visa respekt för den enskilda 

individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett gemensamt förhållningssätt – som 

till exempel en rökfri skolgård. Läraren ska klargöra och med eleverna diskutera det 

svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet.  

 

Grundskolan har som mål att eleven ska känna till grunderna för samhällets lagar 

och normer och veta om sina rättigheter och skyldigheter i skolan och i samhället, 

som exempelvis tobakslagen om rökfria skolgårdar. Eleven ska med sina rättigheter 

och skyldigheter kunna agera för att följa en tobakspolicy för en tobaksfri skoltid. 

Eleven bör även få grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa 

och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön. 

 

Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större 

ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, och kan känna en delaktighet för till 

exempelvis rökfria skolgårdar. Målet för eleverna är att sträva mot ett personligt 
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ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, ha kunskap om demokratiska principer, 

som till exempel en tobakspolicy, och utveckla sin förmåga att arbeta enligt dem.  

 

En strategi kan vara ett tillvägagångssätt för att alla som arbetar inom skolan ska 

kunna samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan 

medverka till utveckling av en drogpolicy. Läraren ska samverka med och 

fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och 

kunskapsutveckling. Läraren ska dessutom hålla sig informerad om den enskilda 

elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet. 

 

I skolan har rektorn det övergripande ansvaret för verksamheten som helhet, och 

skolan ska nå de nationella målen. Rektorn ansvarar för att en lokal arbetsplan 

upprättas och att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de 

nationella målen och till den lokala arbetsplanens mål. Ett annat ansvar är att 

upprätta kontakt mellan skola och hem, om det uppstår problem eller svårigheter för 

eleven i skolan. Rektorn ansvarar även för att ämnesövergripande kunskapsområden 

integreras i undervisningen. Sådana kunskapsområden är exempelvis miljö, trafik, 

jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol 

och andra droger. 

 

Skolverket poängterar betydelsen av att alla skolor ger barn och unga förutsättningar 

att reflektera över samt diskutera kunskapsområdena på ett för dem intressant och 

verklighetsanknutet sätt. Vidare behövs det aktiv elevmedverkan för att skapa 

undervisning som angår och särskilt engagerar (Skolverket, 2006). 
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Bilaga 3: Hur många 

ungdomar börjar röka 

varje år? 

Det finns flera, ”lika riktiga” svar på denna fråga. Det finns ju ingen kontinuerlig, 

exakt statistik över det totala antalet personer som faktiskt börjar röka i Sverige, utan 

man får förlita sig på beräkningar utifrån olika slags rökvaneenkäter till 

representativa urval av ungdomar. Beräkningarna kan utgå från olika kriterier, t.ex. 

upp till vilken ålder är man ”ungdom”, om man anses ha ”börjat röka” redan när 

man röker någorlunda regelbundet om än inte varje dag, eller först när man röker 

dagligen, m.m. Och - ska man räknas in bland dem som ”börjat röka” om man bara 

”prövat på” eller om man redan slutat röka, kanske redan före 15 års ålder? 

Beräkningarna kompliceras självfallet av att rökdebut inte är ett väldefinierat beslut 

vid en bestämd tidpunkt utan snarare en långsamt smygande process under påverkan 

av många olika sociala och psykologiska faktorer, utan något egentligt avgörande 

beslutstillfälle. 

Utgångspunkter för en beräkningsmodell 

Statens folkhälsoinstitut gav Umeå universitet uppdraget att år 2009 genomföra en 

undersökning om svenska tonåringars tobaksvanor, kunskaper och attityder. Den 

genomfördes som en post- och webbenkät till ett riksrepresentativt statistiskt 

slumpmässigt urval om 7 740 unga i åldrarna 13, 15 och 17 år. Bland annat kartlades 

förekomsten av rökning, såväl daglig rökning som rökning tillfälligtvis. Även 

dagligrökarnas och tillfällighetsrökarnas konsumtion kartlades. Denna studie ger 

god kunskap om aktuella tobaksvanor bland tonåringar i de tre åldersgrupperna. 

 

I laglig mening torde ”barn och ungdom” ofta vara liktydigt med ”omyndiga”, dvs. 

personer som är under 18 år. För tobakens del kan man tillämpa samma synsätt, inte 

minst mot bakgrund av det i Sverige finns en 18-årsgräns för tobaksinköp. Det tycks 

också vara så att minst nio av tio rökare börjar röka före 18 års ålder. 

 

I Folkhälsoinstitutets (1994) och Socialstyrelsens hälsoekonomiska analys angående 

effekterna av en åldersgräns för inköp av tobak beräknades antalet ungdomar som 

började röka med utgångspunkt från Folkhälsoinstitutets data 1994, varvid andelen 

rökare som konstaterats vid 13, 15 respektive 17 års ålder fördelades ut som antal 

personer som börjat röka under åldrarna 10–17 år. Kriteriet var emellertid ”börjat 

med dagligrökning”, vilket valdes därför att man strävade efter att beräkna tänkbara 

effekter på ett snävt underlag. Därmed undveks kritik om att studien skulle visa på 

överdrivet stora hälsovinster av en åldersgräns. 
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Normalt uppställer man dock inte ”dagligrökning” som kriterium för att klassificera 

ungdomar som rökare. Ungdomar klassificeras ofta som ”regelbundna rökare” om 

de röker t.ex. varje vecka men inte varje dag. Detta sammanhänger i sin tur med att 

tillfällighetsrökning i dessa åldrar förekommer hos ungdomar som betraktar sig 

själva som ”rökare” och avspeglar en förhållandevis etablerad rökvana. I studier av 

vuxenbefolkningen framgår att andelen tillfällighetsrökare i de yngsta 

åldersgrupperna är hög medan andelen dagligrökare är måttlig. I de äldre 

åldersgrupperna har däremot tillfällighetsrökningen till stor del försvunnit, varvid 

andelen dagligrökare blivit markant större. Det ter sig därmed lämpligt att beräkna 

antalet barn och ungdomar som börjar röka med användning av följande kriterier: 

 börjat röka före 18 års ålder 

 börjat med regelbunden rökning, varje dag eller åtminstone varje vecka 

 inte ”bara prövat” 

En aktuell beräkning 

Nedanstående beräkning är utförd på samma sätt som i den ovannämnda 

hälsoekonomiska analysen, men med tillämpning av ovan angivna kriterier. Samma 

beräkningssätt har använts vid tidigare framräkningar av antal unga som börjar röka 

varje år. I tabell 1 redovisas andelen rökare enligt Statens folkhälsoinstituts studie 

Tonåringar om tobak 2009. 

Tabell. Andel rökare (%) i olika åldrar (Statens folkhälsoinstitut, 2009) 

13-åringar Tillfällighetsrökare Dagligrökare Totalt 
Pojkar 0 0 0 
Flickor 1 1 2 
15-åringar    
Pojkar 3 2 5 
Flickor 5 5 10 
17-åringar    
Pojkar 6 7 13 
Flickor 8 9 17 

 

Antalet ungdomar i varje årskull varierar, men pendlar regelmässigt kring 100 000 

personer. Nedan beräknas schablonmässigt varje årskull innehålla 50 000 vardera av 

pojkar och flickor. Antalet nya rökare skulle enkelt kunna definieras och beräknas 

som den ackumulerade andelen rökare i den årskull som varje år når myndig ålder. 

Utifrån data i tabell 1 skulle således 13 procent av 50 000 17-åriga pojkar och 17 

procent av lika många jämnåriga flickor definieras som ”årets nytillkomna rökare”. 

Med denna definition skulle antalet nya rökare varje år vara 15 000 unga, 

varav 6 500 pojkar och 8 500 flickor. 

 

Beräkningen ger således vid handen att minst 15 000 ungdomar i Sverige (dvs. 

närmare 290 ungdomar per vecka eller cirka 40 per dag) börjar röka innan de 

uppnått myndig ålder. 
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Bilaga 4: Om du vill veta 

mer 

Webbplatser 

Statens folkhälsoinstitut www.fhi.se – material kan beställas och laddas ner.  

Skolverket www.skolverket@se 

Barnombudsmannen, www.barnombudsmannen.se 

Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se 

Tobaksfri Duo www.tobaksfri.se 

A Non Smoking Generation www.nonsmoking.se 

Tobaksfakta www.tobaksfakta.se – fakta och nyheter om tobak och snus. Innehåller 

bland annat en avdelning för professionella med aktuell lista över läkemedel för 

avvänjning, en enkel sluta röka-skola och sluta snusa-skola, en beroendemätare, en 

motivationsmätare, en förteckning över tobaksavvänjare i varje län samt 

information på invandrarspråk. 

Telefonstöd 

Sluta röka-linjen 020-84 00 00, www.slutarokalinjen.org. Ger råd och stöd 

kostnadsfritt per telefon eller e-post, både till de som själva vill sluta röka eller 

snusa och de som vill får råd om hur man kan stödja andra. Affisch samt bordsställ 

med små kort kan beställas kostnadsfritt. 

Material och rapporter 

Tobaksfri kommun – en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet. 

Statens folkhälsoinstitut. Rapport R 2010:10. 

Tonåringar om tobak – vanor, kunskaper och attityder. Statens folkhälsoinstitut. 

Rapport R 2010:20. 

Tobak och avvänjning: En faktaskrift om tobakens skadeverkningar och behovet av 

tobaksavvänjning. Statens folkhälsoinstitut. Rapport R 2009:17. 

Folkhälsopolitisk rapport 2010:Framtidens folkhälsa – allas ansvar.  Statens 

folkhälsoinstitut. Rapport R 2010:16. 

Tobakskonventionen: Världens första folkhälsokonvention och hur den kan 

stimulera det tobaksförebyggande arbetet i Sverige. Statens folkhälsoinstitut. 

Rapport R 2009:04. 

Skyltar: Rökfria skolgårdar/Tobaksfri skoltid.  

 http://www.fhi.se/Publikationer/Publikationer-per-omrade/Publikationer-tobak/ 

Det motiverande samtalet om tobaksvanor. Holm Ivarsson B. Statens 

folkhälsoinstitut. 

Rapport R 2003:40. 

En handledning för tobaksavvänjning. Hjalmarson A. Statens folkhälsoinstitut. 

Rapport R 2006:14. 

Expertens bästa råd för att sluta röka och snusa. Enkelt informationsblad 

från Statens folkhälsoinstitut. Reviderat 2009. Kostnadsfritt. 

Fimpa dig fri!. Holm Ivarsson B. En enkel självhjälpsbok för att sluta röka och 

http://www.fhi.se/
http://www.skolverket@se/
http://www.barnombudsmannen.se/
http://www.skl.se/
http://www.tobaksfri.se/
http://www.nonsmoking.se/
http://www.tobaksfakta.se/
http://www.fhi.se/Publikationer/Publikationer-per-omrade/Publikationer-tobak/
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snusa. Reviderad 2009. Förlagshuset Gothia. Beställs på www.adlibris.com  finnas 

för fri nedladdning på www.1177.se . 

MI Motiverande samtal. Praktisk handbok för skolan. Holm Ivarsson B. 2010. 

Förlagshuset Gothia. 

Rådgivning om tobak. Informationsbroschyr från Statens folkhälsoinstitut, 2009. 

Kostnadsfritt. 

Sluta röka och snusa på 4 veckor. En självhjälpsbok för att sluta röka och snusa. 

Holm Ivarsson B. 2008. Viva förlag. Beställs på www.barbroivarsson.se 

Tobaksfritt liv: Funderat på att sluta röka och snusa? Pantzar, M. Liber förlag. En 

självhjälpsbok. 

Till boken finns en handledning för professionella. Reviderad 2010. Beställs på 

www.adlibris.com 

Vägen till ett rökfritt liv. Ett självhjälpshäfte. Reviderat 2009. Läkare mot tobak. 

Beställ via Yrkesföreningar mot tobaks kansli 08-668 81 58. Kostnadsfri. Foldern 

finns på flera invandrarspråk, se nedan. 

Information på invandrarspråk. Se www.tobaksfakta.se för skriftlig information på 

engelska, arabiska, albanska, bosnisk-serbiska, dari, pashto, persiska, serbiska, 

somaliska, sorani, spanska och turkiska. 

 

http://www.adlibris.com/
http://www.barbroivarsson.se/
http://www.adlibris.com/
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Bilaga 5: Ungdomars uppfattning om vilka personer 

i deras närhet som röker respektive snusar 

Röker någon eller några av följande personer?              

                

 
Unga 

 (15–19 år) 
Kön Ålder Högsta utb. nivå Bor i  

Ungdomar 
 (15–19 år) som 

Ungdomar 
 (15–19 år) som 

Ungdomar 
 (15–19 år) som 

Röker dagligen eller 
ibland ... 

Samtliga Killar Tjejer 
15–

17 
18–

19 
Högstadiet Gymnasiet Storstad 

Övriga 
landet 

röker 
inte 

röker 
snusar 

inte 
snusar 

röker el. 
snusar 

inte röker el. 
snusar 

                

Föräldrarna (någon av 
dem) 27 25 29 28 27 26 28 28 28 46 23 35 26 43 22 

  Mamma 18 16 20 19 17 15 19 15 19 32 15 27 17 31 13 

  Pappa 17 15 19 16 18 14 18 17 18 32 14 22 16 28 14 

                

Syskon 25 21 28 24 25 23 25 22 24 47 20 41 23 45 16 

 Äldre syskon 21 19 22 21 19 19 21 19 20 40 16 35 19 38 14 

 Yngre syskon 5 3 8 4 8 3 6 4 5 10 4 10 5 10 3 

                

Bästa kompis 36 33 40 32 44 29 39 38 38 88 25 79 31 82 25 

Andra kompisar 79 76 81 77 82 74 81 78 80 94 75 86 78 92 76 

Pojk-/flickvän 11 7 15 10 14 9 12 10 14 34 6 29 9 30 7 

Lärare 30 26 34 32 26 37 27 30 29 36 29 36 29 33 27 

Idrottsledare 4 6 2 3 5 2 5 6 3 9 3 9 3 8 3 
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(Statens folkhälsoinstitut, 2009b) 
Snusar någon eller några av följande personer?              
                

  
Unga (15–

19 år) 
Kön Ålder Högsta utb. nivå Bor i  Ungdom(15–19 år) som 

Snusar dagligen eller ibland 
Samtliga Killar Tjejer 

15–
17 

18–
19 

Högstadiet Gymnasiet Storstad 
Övriga 
landet 

röker 
inte 
röker 

snusar 
inte 
snusar 

röker el. 
snusar 

inte röker el. 
snusar 

                                

Föräldrarna (någon av dem) 24 22 25 23 24 26 23 14 30 39 20 32 23 35 20 

  Mamma 4 6 3 4 4 2 5 3 5 11 3 11 3 10 3 

  Pappa 22 20 23 22 22 26 20 13 28 33 19 29 21 30 18 

                                

Syskon 18 16 20 17 20 13 20 15 21 29 16 38 16 32 15 

 Äldre syskon 17 15 18 16 17 13 18 14 20 26 14 33 14 29 14 

 Yngre syskon 2 1 3 1 4 0 3 1 2 5 2 9 1 6 1 

                                

Bästa kompis 21 30 12 15 29 17 22 18 22 48 15 75 14 52 12 

Andra kompisar 58 67 49 54 64 53 60 49 60 77 54 85 54 79 51 

Pojk-/flickvän 8 2 13 5 12 7 8 6 11 16 6 15 7 15 7 

Lärare 23 22 24 24 23 24 23 19 24 34 21 34 22 33 20 

Idrottsledare 12 14 9 11 13 8 13 13 9 13 11 18 11 14 11 
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