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Förord 
 

Tobaksbruket är alltjämt ett av våra största enskilda folkhälsoproblem. Man beräknar att drygt 

6 000 personer i landet dör varje år i förtid av sin rökning. Samhällskostnaden kan beräknas 

till så mycket som 30 miljarder kronor årligen. Trots god tillgång till kunskap om tobakens 

farlighet börjar 30-40 ungdomar att röka varje dag. Lagstiftaren har bland annat genom förbud 

att röka på vissa allmänna platser försökt begränsa tobaksbruket. Rökförbud på skolgårdar 

infördes 1994, bl.a. för att få bort rökrutorna. Trots förbudet vet vi att det än idag förekommer 

rökning på många skolgårdar (av både elever, lärare eller andra vuxna personer). I denna 

studie har vi velat belysa hur det ser ut i Södermanlands län.  

 

”Bl.a. en attitydförändring hos de föräldrar som köper cigaretter till sina barn 

och att de säger att det är ok att deras barn röker. Jag tror det alltid kommer 

finnas elever och personal som röker, men vi måste förhindra att det sker på 

skolans område.” (säger en rektor på en skola i länet) 

 

Rökrutorna skickade på sin tid ut dubbla signaler och även om rökrutorna för länge sedan är 

borta hittade vi i denna studie andra ”budbärare” som skickar otydliga signaler till 

skolungdomarna. Vi vuxna har ett ansvar att själva följa lagstiftningen, reagera och 

kommunicera med ungdomarna om vi ser någon som bryter mot förbudet. Om vi hjälps åt kan 

vi lyckas med att hålla skolgårdarna rökfria.  

 

Rapporten har skrivits av Ida Våhlin, projektanställd på samhällsbyggnadsenheten.  

 

Mikael Bentzer 

Socialdirektör 
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Sammanfattning  
 

Rökning är ett stort hälsoproblem, varje år dör ca 6 400 personer i Sverige på grund av 

rökning. En person som rökt hela sitt liv förlorar i genomsitt 8-10 år av sin förväntade 

livslängd. Rökningen kostar samhället ca 30 miljarder kronor per år i form av 

sjukvårdskostnader, produktionsbortfall och sjukskrivningar (Folkhälsoinstitut, (FHI) 2009).  

 

Trots vetskapen om rökningens hälsofarlighet och dess samband med ett ökat drickande och 

användande av andra droger börjar ca 15 000 barn i Sverige att röka varje år (FHI, 2010a). Att 

aktivt arbeta med tobaksprevention är därför fortsatt viktigt. Sedan 1994 har vi haft en 

tobakslag som förbjuder rökning på skolor och skolgårdar. Trots det uppger elever i en 

nationell undersökning att det röks på 79 procent av grundskolorna och på 94 procent av 

gymnasieskolorna (FHI, 2011).  

 

Syftet med den här studien var att ta reda på mer kunskap om hur det ser ut kring 

tobaksförebyggande arbete i länets kommuner, både vad det gäller det förebyggande arbetet 

och tillsynen. Studie ska också fungera som en aktivitetshöjare för att lyfta tobaksfrågan. 

Frågeställningarna är: 
 

 Hur vanligt är det med tobaksrökning på ett urval av länets skolgårdar?  

 

 Möjligheter och hinder för det tobaksförebyggande arbetet och för att få rökfria 

skolgårdar? 

 

 Hur skulle en plan för att upprätthålla det fortsatta tobaksförebyggande arbetet i länet 

kunna se ut?  

 

En begränsad kartläggning av ett urval av grund- och gymnasieskolor i länets kommuner har 

gjorts. En webbenkät har skickats ut till samtliga rektorer för länets kommunala-, fri- och 

särskolor.   

 

Resultatet från kartläggningen visar att rökning förekommer på både grund- och 

gymnasieskolor runt om i länets kommuner. På 4 av 12 grund- respektive på 4 av 5 

gymnasieskolor som valdes ut och fick ett tillsynsbesök förekom rökning. På 9 av 12 grund- 

respektive på 5 av 5 gymnasieskolor gick det att se tecken på att rökning existerade. 

Rektorernas svar från enkäten visar att 35av 57 stycken (61 procent) menar att rökning 

förekommer på skolan och 22 av 57 stycken (39 procent) menar att det inte gör det.    

 

Exempel på möjligheter för det tobaksförebyggande arbetet är samverkan mellan personer på 

skolan och med kommunens drogsamordnare och tillsynshandläggare. Det kan även vara att 

ha rastvärdar eller annan personal ute på skolgården. Även att arbeta med ANDT-

undervisning och värdegrundsarbete är bra i det förebyggande arbetet. Hinder är tid- och 

kunskapsbrist och till viss del föräldrars attityder.  

 

Kartläggningen visade att det påträffades en del personal som rökte på skolans område. Om 

inte de vuxna följer lagen kan det bli ett hinder för att få de unga att lyssna. Vuxna har ett 

ansvar att själva följa lagstiftningen, reagera och kommunicera med ungdomarna om vi ser 

någon som bryter mot förbudet. Dessutom visar forskning att ungdomar inte upplever vuxna 

som röker på skolgården som trovärdiga (Nilsson, 2009). 
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Fortsättningen på det tobaksförebyggande arbetet bör till viss del vara en stöttning från 

Länsstyrelsens sida men också ett fortsatt utvecklingsarbete för skolorna i länet. 

 

 Länsstyrelsen planerar att stötta tillsynshandläggare i kommunerna med en praktisk 

utbildning för att stärka dem i arbetet med att kontrollera skolgårdarna utifrån den 

tobakslag som gäller.  

 

 Länsstyrelsen kommer fortsatt genom kommundialoger att utveckla samarbetet mellan 

olika drogsamordnare, tillsynshandläggare och rektorer för att de ska samverka ihop. 

Skolan har också själv ansvar i att utveckla den kontakt som behövs för att arbeta med 

frågan.  

 

 Länsstyrelsen planerar att anordna en utbildningsdag för få mer kunskap kring vilka 

metoder som finns att tillgå inom det tobaksförebyggande arbetet och hur ett 

policyarbete kan upprättas.  Där kan också möjlighet ges till att sprida de olika material 

som både Statens folkhälsoinstitut och Skolverket har tagit fram.  

 

 Skolan bör utveckla arbetet med ANDT-undervisning och hitta arbetssätt för att komma 

åt föräldrars attityder till tobak (Läs mer i rapporten hur detta kan gå till).   
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Inledning 
 

Rökning är ett stort hälsoproblem, varje år dör ca 6 400 personer i Sverige på grund av 

rökning.  Ca 200 personer dör av passiv rökning. En person som rökt hela sitt liv förlorar i 

genomsitt 8-10 år av sin förväntade livslängd. Det går att se orsakssamband med rökning och 

ett flertal sjukdomstillstånd i samtliga organsystem. Rökningen kostar samhället ca 30 

miljarder kronor per år i form av sjukvårdskostnader, produktionsbortfall och sjukskrivningar 

(Statens folkhälsoinstitut, (FHI) 2009a).  

Rökvanor 

Statistiska centralbyråns undersökning om levnadsförhållanden från 2011 visar att 12 procent 

av männen och 14 procent av kvinnorna i åldern 16-84 år röker dagligen. Vart fjärde år görs 

en regional undersökning av Landstinget i Södermanlands län. Den senaste undersökningen 

från 2008 visar att av de som röker dagligen är 11 procent män och 14 procent kvinnor.  

 

Centralförbundet för alkohol och narkotika upplysning (CAN) frågar varje år ca 5 300 elever i 

årskurs 9 om deras rökvanor. I studien från 2011 svarar 8 procent av pojkarna och 12 procent 

av flickorna i årskurs 9 att de röker dagligen. Regionala siffror visar likande statistik, 8 

procent av pojkarna och 10 procent av flickorna i årskurs 9 (Landstinget i Sörmland, 2011a).  

Samband med andra droger 

Rökning är inte bara en hälsofara i sig själv, det finns också ett samband mellan rökning och 

andra droger, t.ex. vet man att personer som röker tenderar att dricka mer alkohol och testa 

narkotika i högre utsträckning än icke rökare (FHI, 2009).  

Samband alkoholbruk  

Det går att se samband i bruket av rökning, alkohol och narkotika i statistiken från den 

regionala undersökningen i Södermanland ”liv & hälsa ung 2011”. Av de ungdomar i årskurs 

9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet som svarat att de röker dagligen har 60 procent av 

pojkarna och 56 procent av flickorna druckit sig berusade en gång i månaden eller oftare. Av 

de som svarat att de inte röker i samma årskurser svarar 39 procent av pojkarna och 29 

procent av flickorna att de druckit sig berusade någon gång i månaden eller oftare – dvs. 

betydligt färre. 

Samband narkotikabruk  

Av de som svarat att de röker har 12,5 procent av pojkarna och 11 procent av flickorna svarat 

att de någon gång använt narkotika. Av de som svarat att de inte röker har endast 5 procent av 

pojkarna och 2,5 procent av flickorna svarat att de någon gång använt narkotika.  

 

Trots rökningens hälsofarlighet och dess samband med ett ökat drickande och användande av 

andra droger börjar ca 15 000 barn i Sverige att röka varje år (FHI, 2010a). Att aktivt arbeta 

med tobaksprevention är därför fortsatt viktigt. Det kan handla om att utveckla metoder så att 

ungdomar inte ska börja använda tobaksprodukter. Det gäller också att utveckla metoder för 

tidiga insatser för de som redan börjat röka och även utveckla arbetet med tillsynen kring 

reglerna om rökfria miljöer. Sedan 1994 har vi haft en tobakslag som förbjuder rökning på 

skolor och skolgårdar. Trots det uppger elever i en nationell undersökning att det röks på 79 

procent av grundskolorna och på 94 procent av gymnasieskolorna (FHI, 2011).  En annan 

nationell studie visar att 90 procent av ungdomarna vill att föräldrar ska sätta tydliga gränser 

för att de inte ska röka (FHI, 2010).  I den regionala undersökningen ”liv och hälsa ung 2011” 

svarar 17 procent av elever i årskurs 9 att; ”för mina föräldrar är det okej om jag röker 

cigaretter” (Landstinget i Södermanland, 2011a).  
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Folkhälsocentrum, som tillhör Landstinget i Södermanlands län, arbetar med vad de kallar 

”Hela skolan – en guide till hälsofrämjande skolutveckling”. Det är ett material som kan 

användas i ett hälsofrämjande arbete på skolan (Landstinget i Sörmland, 2011b).  Landstinget 

har gjort en tillhörande studie benämnd ”det hälsofrämjande perspektivet vid länets 

högstadieskolor” (Landstinget i Södermanland, 2012). Där har man bl.a. ställt en fråga; - hur 

hanterar de sörmländska högstadieskolorna rökning hos eleverna? 89 procent av skolorna 

svarade att de ringer hem till föräldrarna om eleven setts röka.  

 

Den här studien ska fungera som en kunskaps- och aktivitetshöjare när det gäller det 

tobaksförebyggande arbetet i länets kommuner. Även arbetet med tillsyn behöver skärpas. En 

begränsad kartläggning av ett urval av skolor i länets kommuner är tänkt att ge en bild av hur 

det sannolikt generellt ser ut med förekomsten av rökning på skolgårdar i länet. Genom ett 

utskick av en enkät till samtliga rektorer vill Länsstyrelsen undersöka vilka möjligheter, 

respektive hinder, det finns för det tobaksförebyggande arbetet och för att skapa rökfria 

skolgårdar. Med detta som grund hoppas Länsstyrelsen att studien ska leda fram till en fortsatt 

plan för att hjälpa och vara ett stöd till de skolor och kommuner som vill;  

 

 utveckla de beprövade metoder som finns för att barn och unga inte ska börja använda 

tobaksprodukter  

 

 ta fram en policy för hantering av tobak på skolan  

 

 minska rökning på aktuell skolgård genom ökad tillsyn  
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Bakgrund  

Vad säger tobakslagen 
 

Mot bakgrund av de hälsorisker som tobaksbruk för med sig beslutade riksdagen Tobakslagen 

år 1992 (SFS 1993:581). Lagen innebär bland annat en begränsning av rökning i vissa lokaler, 

att det ska finnas varningstexter på tobakspaket och att det ska vara en återhållsam 

marknadsföring av tobaksvaror. Lagen och dess förarbeten (1992/93:185)” Om tobakslag” 

lyfter fram skyddsaspekten – inte minst när det gäller skyddet för unga människor. Lagen har 

ändrats flera gånger genom åren och första gången var redan 1993 (SFS 1993/94:98, ”Vissa 

ändringar i tobakslagen”. Då kom tillägget om begränsning av rökning i vissa lokaler och 

utrymmen;  

 

2 § Rökning är förbjuden  

1. 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.  

 

Barnomsorg avser i lagen att gälla daghem, förskolor och fritidshem. Skolverksamhet avser 

att gälla både grund- och gymnasieskolor. I begreppet annan verksamhet inkluderas bland 

annat fritidsgårdar och lägerskolor.  

 

Tobaksförbudet gäller oavsett om elever som fyllt 18 år vistas i eller utanför dessa lokaler. 

Förbudet gäller även vuxna som vistas i eller utanför dessa lokaler vid studiedagar, 

föräldramöten och övrig tid när skolans verksamhet inte pågår.   

 

Till skolgård räknas det område som går att se från skolans lokaler, ett område som är 

inhägnat eller som bara klart uppfattas tillhörande till en skola eller annan inrättning för 

barnomsorg.  

 

Kommunerna har enligt tobakslagen den omedelbara tillsynen över rökförbudet på skolgårdar. 

Om en tobakshandläggare/hälsoskyddsinspektör gör tillsyn på en skola och rökning 

förekommer kan denne lämna en inspektionsrapport till skolan där man beskriver vilka brister 

som påträffats och att det bör vidtas vissa åtgärder för att rökningen ska upphöra. Om 

tillsynen upprepas och problemet kvarstår kan ansvarig nämnd förelägga ett vite för skolan. 

Det är varje enskild skolas rektor som är ansvarig för att rökning inte förekommer på 

skolgården.  

 

Länsstyrelsens roll är när det gäller tillsyn; 

 

 19a § Länsstyrelsen utövar inom länet. Länsstyrelsen ska  

1. följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information 

och råd, och  

2. främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan 

tillsynsmyndigheter och andra. 

WHO:s ramkonvention om tobakskontroll  
 

2003 tog Världshälsoorganisationen fram en ramkonvention om tobakskontroll. Den har 

undertecknats av 170 av EU- länderna, däribland Sverige.  I ingressen beskrivs att samtliga 
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parter i denna konvention är fast beslutna att prioritera sin rätt att skydda folkhälsan och i 

artikel 3 beskrivs målet enligt följande:  

 

Målet för denna konvention och dess protokoll är att skydda nuvarande och 

framtida generationer från de förödande hälsomässiga, sociala, miljömässiga 

och ekonomiska konsekvenserna av tobaksbruk och exponering för tobaksrök, 

genom att tillhandahålla en ram för parternas genomförande av 

tobakskontrollåtgärder på nationell, regional och internationell nivå i syfte att 

fortlöpande och kraftigt minska tobaksbruket och exponering för tobaksrök.   

Utifrån ramkonventionen skapades ramar för att kunna bedriva ett effektivt och 

evidensbaserat tobaksförebyggande arbete. Sveriges riksdag beslutade därför 2003 om fyra 

nationella delmål som ska uppnås fram till 2014. Statens folkhälsoinstitut (FHI) har till 

uppgift att arbeta utifrån dessa delmål. Den här studien berör ett av delmålen och det är målet 

om en halvering av antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa.  

Nationella strategier 

Inom ANDT-området har regeringen nu tagit fram sammanlagt tre nationella handlingsplaner. 

Den första gällde alkohol och avsåg åren 2001-2005 (Nationell handlingsplan för att 

förebygga alkoholskador, prop. 2000/01:20). I och med Sveriges medlemskap i EU 1995 

höjdes införselnivåerna för privat bruk av alkohol succesivt. Modellen med succesiv höjning 

valdes med syfte att värna om folkhälsan och så långt som möjligt förhindra negativa sociala 

effekter av alkoholkonsumtion. Syftet med handlingsplanen angavs vara att hålla fast vid en 

alkoholpolitik som leder till minskad alkoholkonsumtion och begränsade alkoholskador.  

Den andra handlingsplanen gällde både alkohol och narkotika och avsåg perioden 2006-2010 

(Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner, prop. 2005/06:30).  

Den tredje, och nu gällande handlingsplanen beslutades av regeringen i december 2010 och 

avser förutom alkohol och narkotika även dopning och tobak; (En samlad strategi för alkohol- 

narkotika, dopning- och tobakspolitiken prop. 2010/11:47). Handlingsplanen avser även nu 

fem år. Riksdagen antog den samlade strategin i mars 2011 och beslutade samtidigt om det 

övergripande målet för ANDT-politiken 2011-2015:  

”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och 

sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk” 

Förutom det övergripande målet innehåller strategin sju långsiktiga mål, med tillhörande 

prioriterade mål. Det tredje långsiktiga målet är att antalet barn och unga som debuterar tidigt 

med alkohol eller tobak successivt ska minska. Ett av de prioriterade målen är att utveckla 

metoder för att barn och unga inte ska börja använda tobaksprodukter.  

 

Regeringen kompletterar numera handlingsplanen/strategin med årliga åtgärdsprogram och i 

2012 års program anges bl.a. att riktade metoder för att förebygga flickors och pojkars 

tobaksvanor behöver utvecklas. Även de som redan röker ska kunna få stöd att sluta röka. Det 

förebyggande arbetet ska bygga på kunskapsbaserade metoder och innehålla såväl utbildning 

och information som tillgänglighetsbegränsande åtgärder. Vidare anges i planen att det, för att 

minska ungas exponering för tobaksbruk, krävs rökfria miljöer och en bättre efterlevnad av 

tobakslagens bestämmelser om rökfria skolgårdar. Ungdomar är den viktigaste målgruppen, 
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men även yrkesverksamma som finns runt ungdomarna i deras vardag utgör en viktig 

målgrupp. Det är därför viktigt att vuxna involveras i arbetet för att även påverka andra 

vuxnas värderingar och vanor, för att minska tobaksbruket bland unga.  

Skollagen  
 

Den senaste skollagen (SFS 2010:800) trädde i kraft i juli 2011. I den står det skrivet att det 

ska finnas tillgång till elevhälsa och hälsobesök för eleverna i förskoleklass, grundskolan, 

grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.   

 

25 § Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och 

hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.  

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång 

till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas 

tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 

specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.  

 

27 § Varje elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska erbjudas 

minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Varje elev i 

sameskolan ska erbjudas minst två hälsobesök som innefattar allmänna 

hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under skoltiden. Eleven 

ska dessutom mellan hälsobesöken erbjudas undersökning av syn och hörsel och 

andra begränsade hälsokontroller.  

Det första hälsobesöket får göras under utbildningen i förskoleklassen i stället 

för under utbildningen i en sådan skolform som avses i första stycket.  

Varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas minst ett 

hälsobesök som innefattar en allmän hälsokontroll. 

Läroplan 
 

Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet har skolan ansvaret för 

att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den 

egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. Rektorn har ansvaret för skolans 

resultat och, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att bland annat integrera 

ämnesövergripande kunskapsområden som exempelvis riskerna med tobak, alkohol och andra 

droger, i undervisningen i olika ämnen (Skolverket, 2011).  

Förebyggande arbete  

En tobakspolicys betydelse  

Att formlera en tydlig policy för det tobakspreventiva arbetet har en god effekt på ungdomars 

tobaksvanor, visar studier. Det är viktigt att de vuxna i ungdomarnas närhet hjälps åt att se till 

att den följs (Evans-Whipp et al, 2004; Lipperman – Kreda, Paschall & Grube, 2009) 

 

 
 
 



13 

 

 
Figur 1. Från förebyggande policy till social acceptans. 
 

 

 

 

 

 

(Evans-Whipp et al, 2004) 

 

Statens folkhälsoinstitut har tagit fram dels en ”nationell strategi för rökfria skolgårdar” (FHI, 

2010b) och dels en ”guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet” (FHI, 2010c). Där 

föreslås att en tobakspolicy bör omfatta delar som;  

 

 vilka regler som finns om tobak på skolan 

 att policyn gäller alla som vistas på skolans område (både personal och elever)  

 att eleverna ska få tobaksundervisning  

 att skolan ska föra en dialog med aktörer i närområdet, t.ex. tobakshandlare och 

fritidsgårdar.  

 att skolpersonalen samverkar med föräldrarna genom att exempelvis ta upp tobak på 

föräldramöten 

 vem ansvarar för att policyn hålls levande  

 vad händer när skolpersonal eller elever bryter mot reglerna  

 att elevhälsan ska ta upp tobak vid hälsosamtal med eleverna  

 att tobaksanvänjning ska erbjudas elever och personal inom skolan   

(FHI, 2010c)  

Betydelsen av tillsyn över skolgårdarna   

Flera studier visar att en kontinuerlig tillsyn av skolgårdarna och att använda åtgärder för de 

elever som inte håller sig till reglerna är effektivt för att minska bruket av tobak bland 

ungdomarna. Om eleverna vet om att det görs återkommande tillsynsbesök, vet dessa att de är 

kontrollerade vilket i sin tur kan leda till att de skärper sig mera (Aveyard, Markham & 

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

Samtal om tobak i skolan 

Forskning visar att samtal om tobak med elever som har, eller inte har, erfarenhet av tobak har 

effekt genom att ungdomar då inte börjar röka eller i vart fall fångas upp i ett tidigt skede för 

att kunna sluta. Metoden ”SOTIS” är en generell metod som fungerar som en bra manual för 

skolpersonal i samtal om tobak (Karolinska institutet, 2010).  

Samverkan med föräldrar 

Forskning visar att föräldrars ställningstagande emot tobak, oavsett om de själva röker eller 

inte, gör skillnad för ungdomars chans till att inte börja använda tobak (Nilsson, 2009). 

Forskningen visar också att skolan bör samverka med föräldrarna. Det bör ske genom 

föräldramöten där tydliga riktlinjer kan sätta upp på ett ömsesidigt sätt kring vilka regler som 

ska gälla för ge gemensamma ungdomarna (Koutakis, Statin, Kerr, 2008).  

Länsstyrelsens tidigare insatser och nuvarande ambitioner 
 

Under 2011 gjorde Länsstyrelsen en insats kring rökfria skolgårdar (vilket följde en beslutad 

projektplan). Resultatet av insatsen motsvarade dock inte förväntningarna vilket bl.a. berodde 

Policy Normalisering Social acceptans 
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på personalförändringar (den regionala tobakssamordnaren gick mot slutet av projekttiden in 

på ett vikariat för ANDT-samordningen). Insatsen sammanfattades dock i en promemoria och 

av den framgår bl.a. att intresset för tobaksfrågan var svag i länet och att det t o m i några 

kommuner var oklart var ansvaret för tillsynen låg. Det hade vidare varit svårt att samla 

skolledare m.fl. berörda personer till möten/ utbildningar i ämnet. Vid något tillfälle 

arrangerades dock en träff för länets skolsköterskor då tobaksrökning på skolorna 

diskuterades. Blott två tillsynsbesök gjordes på två av kommunernas skolor. Vid ett av dessa 

hade elever helt öppet stått och rökt vid ingången till skolan samtidigt som lärare passerat utan 

att göra något åt detta. Inget ont som inte har något gott med sig; informationen om det klena 

intresset för tobaksfrågorna har varit värdefull kunskap för Länsstyrelsen i planeringen av 

fortsatta insatser på området.   

I en tänkt projektplan för ”tillsynsprojekt folköl och tobak” var ambitionen att söka pengar för 

ett år. I det arbetet skulle även arbete med rökfria skolgårdar ingå med dels en 

utbildningsinsats för skolpersonal och en observationsstudie av eventuell rökning på 

skolgårdar i länet. Projektet blev tidsbegränsat till augusti – december 2011 och arbetet med 

rökfria skolgårdar kom aldrig riktigt igång. Ett skäl till detta var osäkerhet huruvida rökfria 

skolgårdar var ett uppdrag som fortfarande låg på länsstyrelserna eller om det flyttats till 

Skolverket. Länsstyrelsen beslutade att rökfrågan i vart fall skulle tas upp vid 

kommundialogerna 2012 och att ambitionen skulle kvarstå om att genomföra en 

utbildningsinsats.  

I såväl Länsstyrelsens ansökan om medel från FHI som i tillsynsplanen för 2011-2012 

framhålls bl.a. att arbetet i länet med rökfria skolgårdar är något som behöver utvecklas. 

Kommunerna ska också informeras i frågan när Länsstyrelsen kommer på kommundialog. 

Det anges vidare att arbetet ska följas av en informationssatsning och att det därefter sker ett 

fortsatt arbete. Kommundialog innebär ett möte mellan de tjänstemän, chefer och politiker 

som arbetar och ansvarar för kommunens ANDT-frågor/ tillsyn och Länsstyrelsens berörda 

tjänstemän samt chef. I dialogerna berörs bland annat frågor om samverkan, lokala 

möjligheter och förutsättningar, kommunens viljeinriktning och eventuella behov av 

ytterligare stöd från Länsstyrelsen.  Dialogformen är också bra eftersom Länsstyrelsen och 

kommunen då i en avspänd atmosfär kan diskutera både förebyggande- och tillsynsfrågor i ett 

och samma forum. 
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Övergripande syfte  
 

Att utveckla metoder för att barn och unga inte ska börja använda tobaksprodukter. Att 

minska rökning på skolgårdar i länet och hjälpa dem som redan börjat röka att sluta.  

Länsstyrelsens syfte 
 

Länsstyrelsen vill genom en studie av ett urval av skolor undersöka hur det ser ut med 

förekomsten av rökning på några av länets skolor. Studien ska fungera som en kunskaps- och 

aktivitetshöjare av tobaksförebyggande arbete i länets kommuner, både vad det gäller det 

förebyggande arbetet och tillsynen. 

Frågeställningar 
 

 Hur vanligt är det med tobaksrökning på ett urval av länets skolgårdar?  

 

 Möjligheter och hinder för det tobaksförebyggande arbetet och för att få rökfria 

skolgårdar? 

 

 Hur skulle en plan för att upprätthålla det fortsatta tobaksförebyggande arbetet i länet 

kunna se ut?  
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Metod 

Kartläggning 
 

En kartläggning genom tillsynsbesök har gjorts för att få svar på den första frågeställningen 

om det förekommer rökning på skolgårdarna i länet. Syftet var att få en bild av läget varför ett 

mindre urval av skolor valdes ut. Kartläggningen genomfördes under perioden 1 – 30 

september 2012.  

 

På 17 slumpmässigt utvalda skolor i 8 av länets 9 kommuner i Södermanland gjordes sålunda 

tillsynsbesök över rökförbudet på skolgårdar. Av dessa 17 skolor är 12 grundskolor och 5 

gymnasieskolor. Dessa skolor är både kommunala- och friskolor.   

Vid samtliga tillsynsbesök på de 17 skolorna användes det protokoll som Statens 

folkhälsoinstitut tagit fram för tillsyn över rökförbud på skolgårdar. Samtliga skolor besöktes 

under tidpunkter vid skoldagens morgon, förmiddagsrast, lunch eller eftermiddagsrast. 

Besöken varade i ca 20 minuter. Under den tiden togs bilder (aldrig på personer) och det 

letades efter tecken (fimpar, askkoppar etc.) som indikerade förekomst av rökning. Ingen på 

skolan kontaktades, varken före eller efter besöket.  

Enkäten 
 

För att ta reda på möjligheter och hinder för det tobaksförebyggande arbetet, för att få rökfria 

skolgårdar, skickades en enkät ut till samtliga rektorer på kommunala-, fri- och särskolor i 

länet. 

 

Enkäten är en totalundersökning på ett utskick på 203 stycken. Av dessa har 61 stycken mail 

antingen studsat tillbaka på grund av fel mailadresser eller tagits bort på grund av att en rektor 

är ansvarig för flera skolor. Det slutliga utskicket blev 136 stycken.   

 

Samtliga rektorer har fått enkäten via sin e-post med ett brev om syftet med enkäten och 

längst ner fanns en webbaserad länk. Enkäten innehöll 15 stycken frågor. Samtliga rektorer 

hade tre veckor på sig att svara. Efter tre veckors svarstid var svarsfrekvensen fortfarande 

relativt låg. De kommuner som har en samordnare för dessa frågor (6 stycken) kontaktades för 

att hjälpa till med att kontakta de rektorer som inte svarat på enkäten. En lista sammanställdes 

med de rektorer som inte svarat i respektive kommun och skickades till samordnarna. 

Svarstiden förlängdes med ytterligare två veckor. Efter det att samordnarna i sex kommuner i 

länet hjälpte till med att skicka ut enkäten höjdes svarsfrekvensen med 8 svar.   

 

Enkäten bygger som nämnts på 15 frågor som är konstruerade i enlighet med studiens syfte. 

Analysen av resultatet har utifrån frågorna delats in i teman. Rubrikerna på dessa teman är; 

förekomst, ansvar, möjligheter och hinder och fortsättningen.  

Övrigt arbete i processen  
 

I den pågående processen av arbetet med rökfri skoltid/rökfria skolgårdar har funderingar 

funnits på hur ett långsiktigt arbete i tobaksfrågan kan bli möjligt. Projektledaren hämtade 

inspiration och idéer från Uppsala län som tagit frågan ett steg längre. Där arrangerades en 

dag med fokus på elevernas deltaganade och inflyttande vars inbjudan löd ”Tobaksfri skoltid i 

Uppsala län – ungas engagemang - allas ansvar”. Dagen var ett samarbete mellan 
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Länsstyrelsen i Uppsala län, Landstinget och Centralförbundet för alkohol och narkotika 

upplysning (CAN). Elever från olika skolor var även inbjudna.  
 

Den 1 oktober arrangerade Länsstyrelsen i Södermanlands län tillsammans med FHI en 

utbildningsdag kring tobaksfrågan. Inbjudan gick till politiker, rektorer och samordnare i länet 

och hade rubriken ”Tobaksfri skoltid – kraftsamling rökfria skolgårdar” (Länsstyrelsens dnr: 

700-5569-2012). Se utvärderingen av dagen under diskussion nedan.  
 

Länsstyrelsen har under hösten 2012 genomfört kommundialoger i Vingåker, Strängnäs och 

Nyköping. Vid samtliga av dessa lyftes frågan kring rökfri skoltid och rökfria skolgårdar. På 

dialogträffarna har rektorer och skolchefer närvarat vilket gett en tyngd i diskussionerna (se 

ovan vad kommundialog innebär).  

 

I Södermanlands län finns en strategigrupp/nätverk som kallas för ”DROGSAM”. Nätverket 

har sin grund i ANDT-strategin och dess skrivningar styr gruppens arbete. I början av hösten 

presenterades tanken med arbetet kring tobaksfrågan från Länsstyrelsens sida så att samtliga 

deltagare i nätverket var väl införstådda med projektplanen och att dessa också kunde sprida 

information om att Länsstyrelsen arbetar aktivt med frågan.  

 

Den 22 november 2012 höll Skolverket och Statens folkhälsoinstitut en nationell konferens 

kring ”Tobaksfri skoltid”. Dagen gav inspel om att frågan är prioriterad på nationell nivå och 

att den även i samband med utlysning av medel för 2013 kommer ha fortsatt hög prioritet. 

Under dagen varvades forskning och goda lokala exempel. Vad som bl.a. kom fram var att två 

skolor i Nyköpings kommun ingår i ett forskningsprojekt kopplat till Karolinska institutet.  

 

Den evidensbaserade metoden ”Effekt” (som är en vidareutveckling av Örebro 

preventionsprogram, ÖPP) används i Södermanlands län. Både samordnare i kommunerna, 

inspiratörer och presentatörer bjöds in av Länsstyrelsen den 26 november för att få lyssna på 

ursprungsforskaren till metoden. Tanken var att också att få höra om det nya 

forskningsprojekt som nu också pågår kring ”Effekt – Tobak”. Många blev nyfikna och 

otåliga på att få resultatet från den studien. Tanken är nu diskutera frågorna på möten för 

föräldrar till barn som är 10-12 år. Den metoden blir ett viktigt redskap i frågan kring 

tobaksfri skoltid.  

 

För att få mer kännedom om praktiskt arbete i frågan kring tobaksförebyggande arbete 

närvarade Länsstyrelsen vid en heldag i Stockholm i ämnet. Konferensen ” Mötesplats 

tobaksfri duo” hölls på Grand hotell i Stockholm den 24 januari 2013. Flera evidensbaserade 

metoder presenterades.  
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Resultat 

Kartläggningen  
 

Resultatet från kartläggningen av ett urval skolor i länet illustreras av diagramet nedan.  

 
Diagram 1. Antalet skolor i Södermanland som fått ett tillsynsbesök i syfte att undersöka 
förekomsten av rökning, övriga tecken på rökning, förekomst av rökrutor och skyltar  
 

 
 

Tillsynsbesök över rökförbudet på skolgårdar har gjorts på 17 slumpmässigt utvalda skolor i 8 

av 9 kommuner i Södermanlands län. Av dessa 17 skolor är 12 grundskolor och 5 

gymnasieskolor.  

 

Under tillsynsbesöket gjordes iakttagelser om rökning pågick eller om det fanns andra tecken 

på att rökning brukar ske på området. På 5 av 12 grundskolor och på samtliga 5 

gymnasieskolor fanns det elever som rökte vid tillsynsbesöket. På 9 av grundskolorna och på 

5 av gymnasieskolorna gick det att hitta tecken på att rökning sker på området. Det var 

framförallt cigarettpaket och fimpar. Det var vid flertalet skolor även skolpersonal som stod 

och rökte på skolans område eller precis över gatan där de var väl synliga för eleverna.  
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Bilderna är tagna på skolgårdar och visar på tydliga tecken på att rökning förekommer på 

skolans område. Den vänstra bilden är en cementhållare som står mitt på skolgården. Den 

högra bilden är en lycktstolpe som också den är placerad på skolgården med en mängd fimpar 

runt omkring.  

 

           
         

Vidare kontrollerades det om det förekom sådant som möjligen kan vilseleda om rökförbudet 

så som rökruta, askkoppar eller annat. På 4 av 12 grundskolor och på 3 av 5 gymnasieskolor 

förekom sådant som kunde vilseleda (ge dubbla budskap) om rökförbudet. (Se bilder nedan)  
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Det kontrollerades även om skolan på något sätt informerade om rökförbudet genom att till 

exempel ha skyltar, dekaler eller informationsblad. På 2 av 12 grundskolor och på 2 av 5 

gymnasieskolor fanns det skyltar uppsatta. (Se exempel nedan)  

 

        

Enkäten 
 

På den enkät som skickades ut till 136 rektorer i länet (via e-post) svarade 58 fullständigt på 

enkäten vilket gav en svarsfrekvens på 43 procent. Den egentliga summan står för de antal 

utskick som blev det faktiska efter att ett antal mailadresser inte längre var aktuella. Vissa 

adresser gick också till rektorer som var ansvariga på flera skolor vilket gjorde att antalet 

minskade från 203 till 136.  

 
Tabell 1. Antal svar från rektorer i respektive kommun.  
 

 
Antal svar Antal skolor  

Eskilstuna 15 62 

Katrineholm 7 28 

Nyköping 16 52 

Gnesta 2 9 

Flen 1 12 

Trosa 4 6 

Vingåker 4 8 

Strängnäs 8 21 

Oxelösund  1 5 

Summa: 58 203 

Egentlig summa 58 136 

Summa i procent 43 100 



21 

 

Förekomst 

Rektorerna ombads att först svara på vilken uppfattning de hade om eventuell förekomst av 

rökning på skolan. Svaren delades in i olika kategorier, vilket diagrammet nedan illustrerar.  

 
Diagram 1. Antalet svar från rektorerna utifrån hur de beskriver förekomsten av rökning 
 

 
 

57 av 58 svarade på frågan om förekomst av rökning. 35 rektorer uppger att rökning 

förekommer på ett eller annat sätt, medan 22 stycken uppger att det inte gör det.  

 

I tema ”förekomst” frågades det efter ifall det fanns något försäljningsställe i närheten av 

skolan.  

 

Diagram 2. Visar antalet rektorer av 58 stycken som svarat ja eller nej på om det finns ett 

serveringsställe i närheten av skolan.  
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Ansvar 

För att få en bild av vilken eventuell samverkan som finns i kommunen kring tobak ställdes 

frågan som finns i diagrammet nedan.  

 
Diagram 3. Antalet rektorer som svarar på ifall samarbete finns med andra parter.  

 

  
 

Av de sex rektorer som svarat ”om annan”, framkom samarbete med; non-smoking-

generation, övriga på skolan som till exempel skolsköterska och externa föreläsare.  

 

På frågan om skolan har utsett personal till att kontrollera att rökning inte sker på skolans 

område framkom det 43 ja och 16 nej (totalt 50 stycken som svarade). Några rektorer uppgav 

fler alternativ och av dessa var det 21stycken som svarade att det är allas ansvar, 13 stycken 

svarade att det är lärarnas ansvar, 13 stycken svarade att det alltid finns rastvärdar som ska ha 

koll på det och 3 stycken uppgav att det ska finnas elevstödjare som finns tillgängliga på 

rasterna för att ha koll på skolgården.  

 

Diagram 4. Visar på vilket sätt skolorna informerar om rökförbudet på skolan. 
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Som framgår ovan gick det att sätta flera olika kryss vilket gjorde att fler stycken uppgett 

annat. Av de svaren var 11 stycken att de informerar genom muntlig info, lika många svarade 

att det står inskrivet i skolans regler, 5 stycken uppgav att det skickades ut informationsbrev 

hem och 4 stycken sa istället att det tas upp på utvecklingssamtal eller föräldramöten. 2 

stycken svarade att det tas upp på lektionerna. 

Möjligheter och hinder  

För att komma till rätta med tobaksfrågan, eller annorlunda uttryckt; för att kunna jobba ännu 

mer med den, är det viktigt att förstå vilka möjligheter och hinder som finns. Viktigt är förstås 

vilka attityder eleverna och skolpersonalen har i frågan. Det ställdes därför en öppen fråga 

kring uppfattning om attityder kring tobak bland personal och elever på skolan.  
 

Diagram 5. Rektorernas svar på deras uppfattning av skolpersonalens och elevernas 
attityder kring tobaken. 

 

 
 

Flest (30 stycken) svarar att attityderna till rökning bland eleverna och personalen är negativ 

medan 10 stycken uppger att attityderna är positiva.  
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Rektorerna fick själva berätta vad de associerade till och vad de vet om tobaksförebyggande 

arbete. Svaren har kunnat föras ihop till vissa nyckelord som diagramet visar nedan. 

 
Diagram 6.  Rektorernas svar på vad som är tobaksförebyggande arbete.  

 

 
 

Föregående fråga var en öppen fråga där möjlighet fanns att med egna ord berätta vad man 

förknippade med tobaksförebyggande arbete.  

 

I nästkommande fråga stolpades en del arbetssätt, metoder och organisationer upp för att se 

ifall kunskapen klarnade något.  
 
Diagram 7. Antal svar på vilka arbetssätt, metoder och organisationer som är känt för 
rektorerna.  
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Diagram 8. Antalet rektorer som uppger att det finns en tobakspolicy på deras skola 

 

 
 

Av de totalt 58 rektorerna som är med i studien svarar 40 stycken att det finns en policy och 

18 svarar att det inte finns.  

 
Diagram 9. Antalet rektorer som uppger att det finns utrymme för deras skolsköterskor på 
skolan att ta upp tobak i hälsosamtalet.  
 

 
 

Som diagrammet visar ovan framkom det inga nej utan de rektorer som svarat anser att 

skolsköterskorna på deras skolor kan hinna få in det i det dagliga arbetet. 51 stycken har 

svarat ja och 7 stycken svarade inte på frågan.   
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Fortsättningen  

Länsstyrelsen vill kunna stötta i en fortsatt process i det tobaksförebyggande arbetet. Därför 

gavs möjligheten till rektorerna att fritt skriva om vad de behöver för att skolan ska bli rökfri. 
 
Diagram 10. Rektorernas svar utifrån ett antal nyckelord om hur skolorna kan bli rökfria. 
 

 
 

Många lyfter frågan som en samhällsfråga där lagen bör medföra större konsekvenser för den 

som inte följer den. Andra påpekar vikten av att samverka i dessa frågor så att lasset inte blir 

så tungt att bära.  

Här följer också några svar i vad som kom fram.  

 

”Att helt slippa rökning i ett samhälle som accepterar olaglig import och som 

accepterar att handlare inte följer reglerna gör det omöjligt för skolan att själva 

hävda det olämpliga i rökning. Samtidigt så är ungdomarna i en ålder när 

lockelser och regler ska hanteras under påtryckningar av ungdomskulturen och 

grupptryck.”  

 

”Det är ett omfattande arbete att jaga elever som röker och som inte bryr sig om 

lagen. Lagen har ingen funktion så som den är nu. Jag tror att elevers inställning 

till lagar är att det ska finnas konsekvenser om man bryter emot en lag/regel. Jag 

tror också att en attitydförändring till rökning är ett måste och det måste börja 

tidigare. Vi ser att det är många åk 1 elever på gymnasiet som röker när de 

börjar skolan.”  

 

”För de skolor som har en ledning som vågar satsa på tobaksfrågan, har en 

förmåga att bygga på relationer och på en långsiktighet fungerar det att ordna 

rökfria skolgårdar utan förbud.” 

 

”Bl.a. en attitydförändring hos de föräldrar som köper cigaretter till sina barn 

och att de säger att det är ok att deras barn röker. Jag tror det alltid kommer 

finnas elever och personal som röker, men vi måste förhindra att det sker på 

skolans område.”  
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Diskussion 
 

Rökning är ett hälsoproblem och det kan precis som nämns i inledning inte ha undgått någon. 

Trots det röker människor och flera unga börjar också röka i unga år. Detta måste förhindras 

bl.a. eftersom rökningen också kan vara inkörsporten till andra droger. Rökningen måste bli 

en fråga som prioriteras inom kommunen genom tillsyn av rökfria miljöer men också en 

prioriterad fråga för skolorna att hjälpa ungdomarna att aldrig börja använda tobak.  

 

Enligt lag är det förbjudet att röka på skolgårdar. Studier har tidigare visat att det röks på 

skolgårdar runt om i landet och det var rimligt att anta att så också var fallet på skolorna i 

Södermanlands län. Denna studie har kunnat bekräfta antagandet, dvs.  det röks på såväl 

grundskolor som gymnasieskolor runt om i länet.  

 

Genom att belägga detta kan tobaksfrågan lyftas. Viljan och intresset från berörda aktörer att 

hitta åtgärder för att minska problemen bör rimligen stärkas. Åtgärderna ska bestämmas av 

skolan för att vara en hjälp så att ungdomar inte börjar röka – särskilt inte på skolans område! 

I den här studien har vi velat ta reda på om/hur prioriterad frågan är, för att sedan utifrån det 

lägga förslag på ett fortsatt arbete i framtiden. Studien är också viktig för att veta vilka 

utbildningar eller andra insatser från Länsstyrelsens sida som skulle kunna vara aktuella.  

Bortfallsanalys  

Efter att samordnare i 6 kommuner i länet hjälpte till att skicka ut enkäten via dem höjdes 

svarsfrekvensen med 8 svar.  

 

Att få svar på enkäten har varit trögt, trots en påminnelse, hjälp från samordnarna och en 

förlängd svarstid på två veckor. En förklaring till att svarfrekvensen är så låg kan vara en 

”enkät-trötthet” eftersom skolledare får många olika enkäter under ett år.   

 

En annan förklaring till den låga svarsfrekvensen kan vara att tobaksfrågan inte är prioriterad 

och då kanske man väljer att inte svara. Diskussionen i den här rapporten bygger ändå på att 

vi ser de svar som kommit in som väldigt viktiga. Det kan antas att de som svarat på enkäten 

också haft ett intresse i att svara för att de har velat lyfta fram att de gör någonting bra.  

Kartläggningen 

Vid tillsynsbesöken påträffades både elever och personal som rökte. Det går tydligt att utläsa 

av lagen (SFS 1993:581) att detta inte är tillåtet vare sig om man är ung eller vuxen eller om 

det är på dag- eller kvällstid. Som forskning (Lipperman – Kreda, Paschall & Grube, 2009) 

visar kan mer frekvent tillsyn ha effekt på den typen av problem. Kommunen kan också jobba 

för att bli en ”tobaksfri kommun” vilket också försvårar för personalen att röka alls förutom 

vid särskilda tillfällen och platser (FHI, 2010c).  Dessutom visar forskning att ungdomar inte 

upplever vuxna som röker på skolgården som trovärdiga (Nilsson, 2009).  

Förekomst 

Länsstyrelsen har undersökt förekomsten av rökning på ett urval skolor, en bild som långt 

ifrån är heltäckande. Stämmer denna begränsade bild som fåtts fram in på den uppfattning 

som finns om eventuell förekomst av rökning bland rektorerna i länet? Av de 58 svar som 

kom in svarade 57 på frågan om vilken uppfattning de hade om eventuell rökning förekom. 

Lägger man ihop de svar som på något sätt berör svaret om att rökning förekomer så är det 

betydligt fler som uppger att rökning förekommer (35 stycken svar) än de som inte anser att 

det förekommer någon rökning (22 stycken svar). Bilden av rökning är densamma för vad 

som studerats och vad rektorerna upplever.  
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På frågan om det finns ett försäljningsställe i närheten av skolan var det 37 stycken som 

svarade ja. Utifrån det kan det bli en viktig fråga för kommunen att både prioritera tillsynen 

över skolgårdarna men också tillsynen över försäljningsställena. Om skolan har god kontakt 

med kommunen och polisen går det att få till regelbundna tillsynsbesök. Vid sådana 

tillsynsbesök kan handlarna påminnas om vad som gäller. Det ska inte vara möjligt för 

ungdomar under 18 år att köpa cigaretter. Försäljaren får inte heller sälja till myndiga 

ungdomar om man misstänker langningsbrott.  Att minska tillgängligheten av tobak är en av 

anledningarna till varför vi har en tobakslag (SFS 1993:581).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ansvar 

Samarbetar man i kommunerna? Om man lyfter frågan och också får skolpersonal att förstå 

att det finns en potentiell samarbetspartner i form av en folkhälsosamordnare så är mycket 

vunnet. Majoriteten av rektorerna svarar att det idag inte finns något samarbete. I 

kommunerna finns det idag samordnare och tillsynshandläggare i nästan varje kommun, så 

här finns det en utvecklingspotential!   

 

På skolan är det rektorn som har det yttersta ansvaret för att skolan är rökfri. Det är därför 

denne som måste delegera ansvaret och sätta till resurser för sin personal så att det till 

exempel finns rastvärdar. Det var intressant att se att sådana finns på flera av de skolor som 

svarat. Självfallet måste dessa ha adekvat kunskap och säkert också en rejäl skopa ”pondus”.  

 

Trots att vissa skolor hade förbudsskyltar uppsatta sågs elever röka och förekomsten av 

fimpar var stor. Forskning visar att bilder på en cigarrett trots att den är överstruken kan få en 

nikotinberoende att vilja röka (bilden skickar signalsubstanser till hjärnan och ger ett sug efter 

nikotinet). Skyltar behöver därför inte i sig ha någon effekt - rökförbudet kan därför behöva 

förstärkas/informeras om på annat sätt (Agerberg, M, 2004). På frågan som ställs i enkäten 

uppger flest rektorer att de informerar om rökning på annat sätt än bland annat skyltar. Något 

som här skulle kunna ses som bra alternativ. Flest uppger att det sker en muntlig information 

om vad som gäller kring rökning. Det viktiga blir att verkligen få fram informationen till alla, 

men också att följa upp och kontrollera.  

Möjligheter och hinder 

Frågan som avser attityderna till rökning är intressant att matcha med uppfattningen av 

förekomsten av rökning. Är antalet svar detsamma? Flera rektorer har svarat att de upplever 

att attityderna är negativa till rökning. Ändå har fler svarat att rökning förekommer. En 

slutsats som kan dras utifrån den här studien är att vetskapen finns om att rökning existerar 

men uppfattningen är att attityden till rökning är ändå något negativt bland ungdomarna.  

Attityden är kanske därför inte ett hinder för att få bukt med problemet med att rökning 

existerar. Forskning visar (Evans-Whipp et al, 2004) att det istället kan vara viktigare att 

arbeta med tydliga regler för vad som gäller på skolan.  

 

Det framkommer dock i resultatet i det sista diagramet där frågan ställts till rektorerna om hur 

skolan ska bli rökfri att man bör arbeta med ungdomarnas attityder till tobak men också till att 

följa lagar. Det framkommer också att föräldrarnas attityd är avgörande. 17 procent av 

eleverna i årskurs 9 från ”liv och hälsa ung 2011” svarar att det är okej att de röker för 

föräldrarna. Att arbeta gentemot föräldrarna är viktigt. Föräldrar bör informeras om vad som 

gäller både på föräldramöten och på utvecklingssamtal. De bör förstå att tydliga regler och ett 

tydligt ”nej” till tobak betyder mer trots att de själva kanske röker (Nilsson, 2009, FHI, 

2010a).  En evidensbaserad metod som används inom det alkoholförebyggande arbetet och 

som vänder sig till föräldrar och vikten av att de säger nej till alkohol är ”effekt” (Koutakis, 
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Statin, Kerr, 2008). Den metoden håller på att utvecklas för att även kunna användas i det 

tobaksförebyggande arbetet (www.effekt.org/tobak).  

 

En möjlighet i det tobaksförebyggande arbetet är om samarbete finns mellan flera 

arbetsgrupper. Finns det inte kan det istället bli ett hinder, något som nämnts tidigare i 

ansvarsfrågan. Skolan måste använda sina resurser som ett team.  Svar som kommit in från 

rektorerna är att tobaksarbetet måste vara långsiktigt, ske i samverkan även med andra utanför 

skolan och att den i första hand är en ledningsfråga. Det är något som också lyfts fram i 

Statens folkhälsoinstituts: ”Nationella strategi för rökfria skolgårdar” (2010b).  

 

I svaren framkommer att det är tid- och kunskapsbrist som sätter käppar i hjulet för att arbeta 

med tobaksförebyggande arbete. Många rektorer svarar att de känner till non-smoking- 

generation men andra metoder är inte lika igenkända. Något som därför blir en fortsättning 

och utvecklingspotential för Länsstyrelsen att stötta vidare kring.  

 

I frågan om hur skolan informerar kring rökförbudet framkommer två svar från rektorerna att 

detta tas upp på lektionerna. Endast 2 stycken rektorer har svarat att tobaksförebyggande 

arbete är ”ANDT-undervisning”.  En utvecklingspotential för rektorerna generellt är därför att 

arbeta och få in ANDT-undervisningen mer i den ordinarie undervisningen. I läroplanen går 

det att finna att rektorn ska arbeta för att integrera ämnesövergripande kunskapsområden som 

exempelvis riskerna med tobak, alkohol och andra droger, i undervisningen i olika ämnen 

(Skolverket, 2011). Skolverket har också kommit med en rapport om ”material för skolan om 

alkohol, narkotika, tobak och dopning – inventering, analys och behov” (Skolverket, 2012).  

Där finns material som kan användas i undervisningen inom ANDT. Även tidigare nämnt 

material, ”hela skolan – en guide till hälsofrämjande skolutveckling” som Landstinget i 

Sörmland (2011b) tagit fram är en bra grund att arbeta utefter.  

 

40 av de 58 skolorna har en tobakspolicy och 51 av 58 skolor som svarat anser att 

skolsköterskan har tid att samtala om tobak. Utifrån svaren som kommit in i den här enkäten 

upplevs bilden väldigt ljus.  Beaktas måste att alla de som inte svarat kanske inte skulle 

beskriva samma positiva bild. Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska varje elev i grundskolan 

erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Forskning visar att en 

bra metod att arbeta efter i det tobaksförebyggande arbetet för skolpersonal är ”sotis”, vilken 

dels innehåller delar av motiverande samtal (Karolinska institutet, 2010). Det är positivt att se 

att flera rektorer svarat att deras skolsköterskor har tid att ta upp tobak på hälsosamtalet 

eftersom där går det också att fånga de elever som vill sluta. Statens folkhälsoinstitut har tagit 

fram ett handledningsmaterial till personalen på skolan som går att beställa och som är 

kostnadsfritt (FHI, 2009b).  

 

På frågan om vilka arbetssätt, metoder och organisationer som känns igen av rektorerna i det 

tobaksförebyggande arbetet är det endast 16 stycken som uppger tobakspolicy som arbetssätt 

trots att 40 stycken uppger att de har en tobakspolicy på nästa fråga. Råder det ändå en 

tveksamhet kring vad som gäller, kan det ändå behövas ett utvecklingsarbete i policyfrågan! 

(Evans-Whipp et al, 2004; Lipperman – Kreda, Paschall & Grube, 2009) 

Fortsättningen  

I det sista stapeldiagrammet framgår det att vissa svarat att ”det är redan rökfritt ”och att det 

därför inte finns något problem, men det blir dock ett litet antal svar i det stora hela och som 

konstaterats tidigare, rökning förekommer! 

 

http://www.effekt.org/tobak
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Det ställdes en fråga om vilket stöd rektorerna behövde för att deras skola skulle bli rökfri. 

Det framkom att de önskade ett samhällsansvar i form av tydligare lagar. Lagen bör vara 

skriven så att det kan bli större konsekvenser för den som inte följer den. Det finns dock i 

tobakslagen verktyg för tillsynshandläggare att ge vite om en skola inte håller sig till lagen. I 

ett uppmärksammat fall har Förvaltningsrätten i Karlstad, Mål 386-11, förpliktigat Grums 

kommun att betala vite om 10 000 kronor till statsverket för att det röktes på skolgården när 

kommunen gjorde förnyad tillsyn. 

 

Vad det gäller tillsynen och Länsstyrelsens roll i en fortsättning planeras en praktisk 

utbildning för tobakshandläggare i kommunerna för att komma igång i arbetet med tillsyn 

över skolgårdar.  Tillsynsfrågan kommer även fortsättningsvis att tas upp under 2013 års 

kommundialoger.  

 

Flera av rektorernas svar kring vad som behövs för ett framgångsrikt tobaksförebyggande 

arbete, som till exempel ledningsfråga på skolan, samverkan och långsiktighet, känns igen i 

Statens folkhälsoinstituts nationella strategi för rökfria skolgårdar. Vad som därför bör finnas 

med i en fortsättning för Länsstyrelsens arbete är att sprida den kunskap och det material som 

tagits fram av FHI.   

 

En fortsättning av arbetet är att göra möjligheten till samverkan mellan olika parter mer 

tydlig. Genom de kommundialoger som Länsstyrelsen initierat i kommunerna har möten 

skapats mellan rektorer, skolchefer, samordnare och tillsynshandläggarna. Där kan verkligen 

en ingång till ett samarbete lyftas fram. Därför blir kommundialogerna viktiga även utifrån 

ANDT-samordningens perspektiv också under 2013. Vid kommundialogerna har också flera 

kommuner i länet uttryckt att de vill se en fortsatt aktivitet i frågan kring tobaksförebyggande 

arbete.  

 

Efter utbildningsdagen som Länsstyrelsen höll i Katrineholm den 1 oktober 2012 ombads 

deltagarna att fylla i en utvärdering. Två frågor blir särskilt intressanta utifrån fortsättningen 

av arbetet med tobaksfrågan. Vilken fakta- och metodkunskap behövs i arbetet för rökfria 

skolgårdar utöver den som utbildningen gett? Önskemål framfördes om en vidare-utbildning 

för tobakshandläggarna. Men även en önskan om en uppföljningsdag för att få mer info om de 

metoder som finns och värderingsövningar inom tobaksförebyggande arbete. Även en 

utbildningsdag i samtalsmetodik för personalen fanns på önskelistan. Eftersom vissa rektorer 

uttryckt kunskapsbrist som ett hinder för att arbeta med frågan blir en vidare seminariedag 

kring vilka metoder som finns än viktigare för Länsstyrelsen att bidra med.  

 

Efter det att Länsstyrelsen deltagit vid konferensen kring ungas engagemang i tobaksfrågan i 

Uppsala (där Landstinget i Uppsala var medarrangör) kontaktades Landstinget i 

Södermanland för ett samarbete i frågan regionalt. Lanstinget svarade att de gärna är med i 

arbetet. Eftersom non-smoking-generation var det som allra flest rektorer kände igen har 

dessa kontaktats för ett samarbete kring en seminariedag. Från konferensen ”Mötesplats 

tobakfri duo” så har flera kontaker tagits kring olika metoder som kan fungera att arbeta med.  

 

Många skolor har framhållit att det finns en policy på deras skola. En policy är i sig något 

positivt, så länge den känns meningsfull och upprätthålls. Ett utvecklingsarbete för de skolor 

som har en policy kan vara att se över befintlig policy. För de skolor som idag inte har en 

sådan är ett naturligt steg att i samarbete med berörda parter ta fram en sådan. Ett bra 

förankringsarbete måste finnas. Goda idéer bör spridas och Länsstyrelsens roll blir även där 

att lyfta upp den senaste forskningen inom området med hur man kan arbeta med en 
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tobakspolicy.  Även trycka på den guide som Statens folkhälsoinstitut tagit fram för att få till 

ett policyarbete i kommunen och på skolan (FHI, 2010c).  

 

Utifrån den rapport som Skolverket nyligen presenterat kring de olika material som finns 

inom ANDT-undervisning kan Länsstyrelsen vara behjälplig i att sprida de material som finns 

(Skolverket, 2012).   
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Slutsats 
 

Hur vanligt är det med tobaksrökning på ett urval av länets skolgårdar:  

 

 på 4 av 12 grund- respektive på 4 av 5 gymnasieskolor som valdes ut och fick ett 

tillsynsbesök förekom rökning. På 9 av 12 grund- respektive på 5 av 5 gymnasieskolor 

gick det att se tecken på att rökning existerade.  

 Rektorernas svar från enkäten visar att 35 av 58 stycken (61 procent) menar att 

rökning förekommer på skolan och 22 av 57 stycken (39 procent) menar att det inte 

gör det.   

 

Möjligheter för det tobaksförebyggande arbetet är: 

 samverkan mellan personer på skolan och med kommunens drogsamordnare och 

tillsynshandläggare  

 att ha rastvärdar eller annan personal ute på skolgården 

 att arbeta mer med ANDT-undervisning och värdegrundsarbete  

 

Hinder för det tobaksförebyggande arbetet är: 

 tid- och kunskapsbrist 

 till viss del föräldrars attityder     

 

Kartläggningen visade att det påträffades en del personal som rökte på skolans område. Om 

inte de vuxna följer lagen kan det bli ett hinder för att få de unga att lyssna. Vuxna har ett 

ansvar att själva följa lagstiftningen, reagera och kommunicera med ungdomarna om vi ser 

någon som bryter mot förbudet. Dessutom visar forskning att ungdomar inte upplever vuxna 

som röker på skolgården som trovärdiga (Nilsson, 2009). 

 

Fortsättningen på det tobaksförebyggande arbetet bör till viss del vara en stöttning från 

Länsstyrelsens sida men också ett fortsatt utvecklingsarbete för skolorna i länet: 

 

 Länsstyrelsen planerar att stötta tillsynshandläggare i kommunerna med en praktisk 

utbildning för att stärka dem i arbetet med att kontrollera skolgårdarna utifrån den 

tobakslag som gäller.  

 

 Länsstyrelsen kommer fortsatt genom kommundialoger att utveckla samarbetet mellan 

olika drogsamordnare, tillsynshandläggare och rektorer för att de ska samverka ihop. 

Skolan har också själv ansvar i att utveckla den kontakt som behövs för att arbeta med 

frågan.  

 

 Länsstyrelsen planerar att anordna en utbildningsdag för få mer kunskap kring vilka 

metoder som finns att tillgå inom det tobaksförebyggande arbetet och hur ett 

policyarbete kan upprättas.  Där kan också möjlighet ges till att sprida de olika 

material som både Statens folkhälsoinstitut och Skolverket har tagit fram.  

 

 Skolan bör utveckla arbetet med ANDT-undervisning och hitta arbetssätt för att 

komma åt föräldrars attityder till tobak (Läs mer i rapporten hur detta kan gå till).  
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Bilagor 
 

Brev till rektorerna   
 

    
 2012-10-04 
 
 
 
Tobaksfri skoltid - kraftsamling rökfria skolgårdar  
 
Hej! 
Samtliga rektorer på grundskolor med högstadium och gymnasieskolor i 
Södermanalands län får i dagarna en kort enkät via e-post. Enkäten ingår i en 
kartläggning som Länsstyrelsen nu gör. Det övergripande syftet är att minska rökningen 
på skolgårdar i länet och att utveckla metoder för att barn och unga inte ska börja 
använda tobaksprodukter. Det är därför önskvärt att se vilka möjligheter, respektive hinder, 

det finns för att göra skolgårdarna rökfria. Tanken är att resultatet av kartläggningen ska ligga 

till grund för planeringen av det fortsatta arbetet med tobaksfrågan i länets kommuner.  
Rökning på skolgårdar har varit förbjuden enligt tobakslagen sedan 
1994 men fortfarande röks det på många skolgårdar. Det är varje barns rättighet att 
utvecklas och vara frisk. Med tanke på den kunskap som finns idag om tobakens 
negativa hälsoeffekter behöver vi hjälpas åt för att fler unga ska bli tobaksfria. Enligt den 
regionala undersökningen ”liv och hälsa ung” som Landstinget gjorde 2011 var det 18 
procent av flickorna och 14 procent av pojkarna i årskurs 9 som uppgav att de röker i 
Södermanland. I årskurs 2 på gymnasiet var det 28 procent av flickorna och 26 procent 
av pojkarna som uppgav att de röker.  
 
Länsstyrelsen vill nu tillsammans med kommunerna göra en gemensam kraftsamling så 
att rökförbudet på skolgårdarna kan bli verklighet på alla skolor i länet. Vi är tacksamma 
för din hjälp med att besvara den här korta enkäten. Resultaten kommer att redovisas i 
en rapport där inga enskilda skolor går att identifiera. Vi ber dig att besvara en enkät per 
skola som du är rektor för. 
 
Lämna dina svara senast den 26 oktober. 
 
Har du frågor kontakta mig nedan. Tack för din hjälp! 
Med vänliga hälsningar,  
 
Ida Våhlin  
Projektledare inom alkohol och tobak  
Länsstyrelsen i Södermanlands län 
ida.vahlin@lansstyrelsen.se 
tel. 1555-264168, 0725244588  
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Enkäten 
 

  
 

            2012-10-04 

 

Vi på länsstyrelsen ser det som väldigt värdefullt att du hjälper oss att fylla i denna enkät för att vi ska få en bild över 

hur det ser ut på skolorna i länet kring frågor inom det tobakspreventiva arbetet.    

 

Enkäten tar ca 5-10 min att besvara.    

Tack för din hjälp!    

 

Ida Våhlin 

Projektledare inom alkohol och tobak 

 

 

 

  
 

Dina uppgifter 

 

Namn 

_______________________________________________________________________ 

E-postadress 

_______________________________________________________________________ 

Telefonnummer 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

  
 

Vilken är din uppfattning om eventuell förekomst av rökning på skolgården? 

 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

  
 

Finns försäljningsställe för tobak i skolans närhet? 

 

 Ja

 Nej

 

 

 

  
 

Samarbetar ni på skolan med antingen drogsamordnaren eller/och tobakshandläggaren gällande förebyggande arbete 

mot tobak och tillsyn. 

 

 Ja

 Nej

 Vet ej

 Om annan

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

  
 

Har skolan personal som kontrollerar att rökning på skolans område inte sker? 

 

 Ja

 Nej

 

 

 

  
 

Ange befattning på den person som i så fall är utsedd? 

 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

  
 

På vilket sätt informerar ni om rökförbudet på skolan?  

(Det går att ange fler alternativ) 

 

 Skyltar

 Dekaler

 Informationsblad

 Inte alls

 Annat

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

  
 

Har du någon uppfattning om attityder kring tobaken bland personal och elever på skolan? 

 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

  
 

Berätta vad du vet om tobaksförebyggande arbete. 

 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Känner du till nedanstående arbetssätt, metoder och organisation? 

(Det går att ange fler alternativ) 

 

 Tobakspolicy

 Tobaksfri dou

 A non smoking generation

 Smart ungdom

 

 

 

  
 

Finns det en tobakspolicy på din skola? 

 

 Ja

 Nej

 

 

 

  
 

Finns det ett tillhörande handlingsprogram? 

 

 Ja

 Nej

 

 

 

  
 

Finns det tid för skolsköterskan att ta upp tobak som en fråga under hälsosamtalen? 

 

 Ja

 Nej

 

 

 

  
 

Vad behövs för att er skola ska vara helt tobaksfri? 

 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

  
 

Ett stort tack för din medverkan 

 

Ida Våhlin 
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www.lansstyrelsen.se/sodermanland 

 


