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Är det här med tobak ett så stort problem?
För 40 – år sedan…..
• Rökte varannan svensk 

man
• Unga tjejer går om 

unga killar
• Rökfria miljöer existerar

inte

I dag röker cirka 10% av Sveriges
Vuxna befolkning….. Så?



Utgångspunkter – Det är barn och unga som 
börjar röka och snusa

Barn och unga behöver stöd för att hålla fönstret mot tobaken stängt!



Utgångspunkter - Tobaksbruk smittar
- Och de skolor och fritidsgårdar som inte har ett aktivt 
förhållningssätt riskerar att bli smitthärdar.



Utgångspunkter - Nikotinet
• Tobak ofta första steget på drogtrappan och det som är 

vanligast förekommande i skola och andra barn- och 
ungdomsmiljöer

• Snusande och rökande ungdomar dricker oftare och mer 
alkohol än ungdomar som inte brukar tobak

• 64 procent av de elever som röker regelbundet har testat 
cannabis. Bland elever som aldrig rökt vanlig tobak har bara 
fyra procent testat cannabis. Det visar en undersökning som 
Statens folkhälsoinstitut låtit genomföra bland elever på sex 
gymnasieskolor i Skåne.

• Rökande ungdomar erbjuds oftare att köpa narkotika 



Nikotin bygger om den unga hjärnan



Snus är INTE en hälsoprodukt!

Och tobak, oavsett form, är inte en hållbar produkt…..



Tobaksbruk unga
Andel unga som konsumerar tobak 2017
(Röda siffror) = Rökning

Åk 9 Pojkar Flickor
13% (8%) 13%   (13%)

År 2 Pojkar Flickor
32% (23%) 26% (26%)

Nästan var tredje 17-årig pojke och mer än var fjärde 17-
årig flicka experimenterar med drogen nikotin.



Utgångspunkter - Skolan kan göra 
skillnad

Näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar barns-
och ungas attityder, värderingar, val av livsstil och 
levnadsvanor mest.

Skolan är på så sätt möjligheternas arena. Skolan kan 
genom ett medvetet arbete göra stor skillnad!



Kan vi nå dem det verkligen gäller?
Eller varför måste vi arbeta med alla?

100 barn, i 100 olika familjer

90 barn, lågriskgrupp

Risk för problem: 10%

7 risk 3

25% 40%

90 x 0,10 = 9 7 x 0,25 = 2
(1,75)

3 x 0,40 = 1
(1,2)

Av 12 barn som i framtiden kan förväntas utveckla problem kommer 
1 från högriskgruppen, 2 från riskgruppen och 9 från lågriskgruppen.

PREVENTIONSPARADOXEN



Några minuters reflektion - tankepaus
•

Hur tänker vi kring barn/unga och 
tobak?
Har skolan ett ansvar att arbeta 
tobaksförebyggande?
Hur stark är motivationen att arbeta 
med frågan?
Tror vi att skolan kan göra skillnad?

Vad ska skolan satsa på?



Vad kan vi göra? 
- Skolans förebyggande arbete



Grunden för allt förebyggande arbete 
-Risk och skyddsfaktorer i barn och ungdomsmiljöer

Familj
Skola

Fritid/v
änner

Samhäll
snivå

Individ



Generella skyddsfaktorer i skolmiljön
• Goda och tillitsfulla relationer
• Trivsel
• Trygghet
• Att bli sedd (uppmärksamhet och förväntningar)
• Inkluderad  
• Att få lyckas - Skolframgång



Att göra…. (Skyddsfaktorer)
• Begränsa tillgången
• Acceptera inte (reagera)
• Reflektera över er roll som förebilder och sträva efter 

att vara goda sådana.
• Uttryck förväntningar (Tobaksfrihet – ska vara det 

förväntade och norm)
• Lyft fram och stärk positiva attityder och värderingar 

Samverka 

= Skolans förhållningssätt!



Steg 1 - Att diskutera / Kom överens   
 
• Övergripande frågor – hur ser vi 

på tobaken i skolmiljön, vår roll, 
våra möjligheter, vårt ansvar och 
våra målsättningar? 

 
Gemensam bild = Möjlighet till 
gemensamt förhållningssätt = En 
förutsättning för ett gott resultat. 
 
 

 

 
 
 Skolans förhållningssätt 



Fyra olika nivåer – vad ska vi välja?
• Rökfritt område

• Tobaksfritt område

• Rökfri skoltid

• Tobaksfri skoltid

• Vi måste ställa frågan - Vad vill vi egentligen uppnå? 

• Var befinner ni er?



Hur skapar vi engagemang 
– det krävs en synvända
• Skolans ledning måste visa att frågan är prioriterad

• Gå från ordningsperspektiv till skyddsperspektiv.

• Målbild – Vi ska bygga en skyddande miljö och tid – vi ska 
skydda våra elever från tobaken/ stoppa smittspridningen. En 
skolkultur där tobaksfrihet är norm.

Ett arbete som vi gör av omtanke om de unga och för att ge 
dem de bästa livsförutsättningarna.

Att fundera på – Hur pratar vi med varandra om det här? Hur 
pratar vi med eleverna om det här? Hur kommunicerar vi med 
vår omvärld om det här?



Hur får vi med eleverna – tobaksfri skola?

• Diskutera och tydliggör skolans ambition – Skolan ska 
vara tobaksfri för att – skydda mot tobaken – Stöd att 
förbli tobaksfri (Omtanke!)

• Bjud in eleverna på ett respektfullt sätt att vara delaktiga i 
arbetet med att göra skolan tobaksfri. (Medaktörer inte 
målgrupp).

• Samtalet – inte längre en argumentation som man kan 
förlora.

• Det är då inte en rebellisk handling att röka på skolgården 
– det är en osolidarisk handling.

• Erbjud tobaksbrukande elever stöd att sluta/alternativt 
klara av att låta bli röka/snusa under skoltid.



Tydlighet - Vi vill något. Det handlar om 
omtanke Det är en del av vårt uppdrag



Tobaksförebyggande arbete 
Metoden / Processen i sammanfattning

1.Policy / 
Text – vad 
och varför

2.Förankr
ing 

Personal

3.Förankri
ng elever

4.Kommu
nikation

5.Förstärk
ande 

aktiviteter

6.Uppföljn
ing

Tobaksfri skoltid
För att stödja att förbli 
tobaksfri

Reflektion
Diskussion
Samsyn

Alla elever
Brukarna
De som gör det 
ändå (reaktion)

Hemsida
Nyhetsbrev
Skyltar
Öppet hus
Var kreativ….

ANDT-undervisningen
Föräldradialog
Hälsosamtalet
Utvecklingssamtalet
Elevaktiviteter

Hur gick det?
Vad kan göras 
bättre?



Är det värt allt arbete?

Det är mycket nu!



Utvärdering
• Förändrat förhållningssätt 

• Ökad förändringsberedskap 

• Ett annat samtalsklimat

• Lätt att använda och hålla fast i (ej tidskrävande)

• Möjlig att integrera som en naturlig del i skolans 
verksamhet 

• Väl värd att sprida



Tobaksfri skola 2.0 (2012 – 2014)
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Lite reflektion/funderingar

•Frågor

•Tankar/synpunkter



Tack!
• Hemsidor.

• www.tobaksfriskoltid.nu
• www.tobaksbarn.se
• www.tobaksnolla.se
• www.tobaksfakta.se
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