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Målgruppsanalys
tobaksförebyggande
arbete i skolan
En kvalitativ undersökning av elever och
medarbetares synpunkter kring tobak och
tobaksförebyggande arbete inom skolan
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SA M M A N FAT T N I N G - TO B A KSVA N O R O C H AT T I T Y D E R T I L L TO B A K

 När intervjupersonerna hör ordet tobak tänker de främst på cigaretter och snus.
 Både elever och personal har en mer negativ syn på cigaretter än på övriga sorters tobak, främst
på grund av att röken påverkar andra.
 Debuten av tobaksbruk sker i tidig ålder, vanligtvis på låg- och mellanstadiet. Ungdomarna börjar
använda tobak för att det är spännande och för kompistrycket.
 Oavsett ålder är tillgången till tobak stor.
 Personalen är negativa till att elever använder tobak, men eleverna har en känsla av att
personalen inte bryr sig om de använder tobak.
 Personalen tycker inte det är bra att personal brukar tobak medan eleverna inte lägger någon
större värdering i detta.
 Många skolor har i egenskap av arbetsgivare en policy för tobaksbruk. Detta är inte ett levande
dokument och det saknas exempelvis tydliga konsekvenser i de fall någon bryter mot policyn.
 Många av brukarna har försökt att sluta, men beroendet gör att detta är svårt.
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SA M M A N FAT T N I N G - TO B A K I S KO L A N

 Generellt är åsikten bland eleverna att det är varje individs eget val att använda tobak eller ej. De
flesta som inte brukar tobak har någon kompis som använder tobak.
 Såväl personal som elever använder tobak under skoltid. Rökning sker främst på platser utanför
skolans område, men snusning sker både inne i skolan och på skolgården. Såväl elever som
personal använder snus under lektionstid. Personal som röker gör detta diskret på sina raster.
Även eleverna röker främst under raster, men här händer det också att de går ut och röker under
lektionstid.
 Lukten och nedskräpningen är det mest negativa med tobaksbruk under skoltid.
 Eleverna upplever att de röker mer när de är i skolan. Det beror främst på att de upplever att det
är socialt att röka och att skolan är en stressig miljö.
 Oavsett om eleverna är brukare eller icke-brukare tycker de inte de är förebilder för yngre elever.
 Att uppnå en tobaksfri skola tror varken elever eller personal är möjligt så länge tobak är tillåtet i
samhället i övrigt.
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SA M M A N FAT T N I N G – STÖ D O C H M OT I VAT I O N

 För att minska antalet nya tobaksbrukare tror elever och personal att det förebyggande arbetet
ska starta i lägre åldrar än idag. Förslagsvis på lågstadiet och därefter kontinuerligt.
 Fokus i det förebyggande arbetet bör vara hälsoriskerna och de ekonomiska konsekvenserna.
Intervjupersonerna tror det skulle vara effektivt att få möta unga brukare med negativa
hälsoeffekter i mindre forum som till exempel i klassrummet.
 De viktigaste parterna i det förebyggande arbetet är föräldrar och kompisar. Föräldrarna behöver
tidigt tydliggöra för sina barn vilka negativa effekter tobaksbruk ger.
 Det är svårt för skolan att vara ett stöd för att minska brukarnas användande av tobak. Det är
brukaren själv som behöver ha drivkraften i detta arbete.
 Idag stöttar inte skolan elever till att fortsätta vara tobaksfria i någon större utsträckning.
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SA M M A N FAT T N I N G – TO B A KSF R I S KO LT I D /R Ö K F R I A S KO LG Å R DA R

 För att uppnå rökfria skolgårdar krävs hårdare konsekvenser för de som inte följer lagen menar
framför allt eleverna. Det behövs också ökade personalresurser för att kunna hantera detta
arbete.
 För att nå målet om en tobaksfri skoltid tror elever och personal samhället behöver förbjuda
tobak helt.
 Ansvaret för att skapa en tobaksfri skoltid är ett samspel mellan personal, elever och föräldrar.
 Personalen upplever att de dagligen hjälper skolan i arbetet för med att skapa en tobaksfri skola.
Eleverna kan tänka sig att hjälpa till genom att till exempel prata med yngre elever.
 Det effektivaste förebyggande arbetet för att minska tobaksbruk tror intervjupersonerna är att
låta eleverna träffa unga tobaksbrukare som fått hälsoproblem på grund av sitt brukande. För att
eleverna ska ta till sig budskapet bör detta ska ske i mindre grupper, tror intervjupersonerna.
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SYFTE
Länsstyrelsen i Blekinge, Kalmar,
Kronobergs och Jönköpings län
önskar få en bättre förståelse för
hur arbetet i skolan bör bedrivas
framåt för att uppnå
intentionerna med rökfria
skolgårdar/tobaksfri skoltid.

Uppdragsresultatet ska ligga till
grund för länens fortsatta
tobaksförebyggande arbete med
inriktning på skolan.

Pixel Vision
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METOD
Gruppdiskussioner, eller fokusgrupper, är en kvalitativ metod där vikten läggs vid att fånga deltagarnas
tankar, åsikter och resonemang kring ett givet ämnet. Målet är inte att kvantifiera, utan att få in så
mycket information kring samtalsämnet som möjligt.
Deltagarna till gruppdiskussionerna har rekryterats internt av uppdragsgivaren/deltagande skolor.
Sammanlagt har 24 fokusgrupper genomförts på åtta skolor. Tre fokusgrupper har genomförts per
skola – en med tobaksbrukande elever, en med icke-tobaksbrukande elever och en med personal.
Fokusgrupper har genomförts på fyra högstadieskolor och på fyra gymansieskolor. Skolorna finns på
följande platser:
Gnosjö

Jämjö

Ronneby

Högsby

Habo

Markaryd

Tingsryd

Nybro

Svaren från deltagarna behandlas anonymt. Samtalsmallen som har använts vid gruppdiskussionerna
innefattar områdena:
- Tobaksvanor och attityder till tobak
- Tobak i skolan
- Stöd och motivation
- Tobaksfri skoltid/rökfria skolgårdar
Samtliga gruppdiskussioner har spelats in. Dessutom har minnesanteckningar tagits under samtalens
gång. Såväl inspelningar som anteckningar används enbart för att på ett så bra sätt som möjligt fånga
deltagarnas åsikter i denna rapport.
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TOBAKSVANOR OCH
ATTITYD TILL TOBAK
PERSONAL
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TOBAKSVANOR OCH ATTITYDER TILL TOBAK - PERSONAL

Rökning är värre än
snusning
Det första medarbetarna tänker på när de hör ordet tobak är
cigaretter och snus. De associerar också till tonåren och till de
negativa hälsoaspekterna. Tobak ger en negativ känsla oavsett om
intervjupersonen är brukare eller inte.
Personalen ser mer negativt på rökning än på exempelvis snusning
eftersom rökning påverkar omgivningen på ett mer negativt sätt än
snus. Här nämns framför allt lukten och nedskräpningen som negativa
effekter av rökning.
Personalen tror också att rökning är inkörsporten till andra tyngre
droger. Några upplever också att snusningen generellt har en högre
acceptans i samhället.

”På något vis tycker man att det är bättre med snusning. Det
är inga offentliga miljöer som har förbjudit snusning på
samma sett som rökning.”
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TOBAKSVANOR OCH ATTITYDER TILL TOBAK - PERSONAL

Kunskap låg om hjälp
att sluta
Ungefär fyra av tio medarbetare som deltagit i fokusgrupperna är
brukare. Snus och rökning är ungefär lika vanligt, och de flesta nämner
att de började i tonåren. Många vill och har försökt att sluta, men
beroendet gör det svårt. Det är också vanligt att det är fler i familjen
som brukar tobak.
Personalen tror att det finns hjälp att få från sin arbetsgivare om de vill
sluta använda tobak, men kunskapen om vilken hjälp som faktiskt finns
är låg.
Brukarna bland personalen menar att är man beroende av tobak är det
svårt att avstå under en hel arbetsdag. Brukarna upplever att tobak har
en lugnande effekt vid stress.

”De erbjuder hjälp. Jag tror man får gå på vårdcentralen och
prata?”
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TOBAKSVANOR OCH ATTITYDER TILL TOBAK - PERSONAL

Överlag tycker medarbetarna det är dåligt att personalen

Att elever använder tobak tycker personalen är negativt.

börjar beror främst på grupptrycket och att de vill känna

använder tobak under skoltid. Samtidigt är de eniga om

De tänker framförallt på de negativa effekterna i form av

tillhörighet till en grupp tror personalen.

att det är upp till varje vuxen individ att själv avgöra om

beroende, hälsa och ekonomi. De ser tydliga mönster som

och när de vill använda tobak. Generellt ses inte

visar att de som brukar tobak oftast kommer från hem

personalens tobaksbruk som ett problem utan att

med tobaksbruk. Brukarna är också de elever som är

tobaksbruket upplevs skötas diskret av personalen.

överrepresenterade i de grupper som har andra
psykosociala problem och lägre betyg menar

Skolan i egenskap av arbetsgivare har i de flesta fall en

medarbetarna.

Majoriteten pratar spontant mest om rökning, men flera
nämner att snusning blir vanligare och vanligare, och att
det är svårare att hantera. Snusning är svårare att
upptäcka och det är också färre regler/konsekvenser
gällande snusning.

policy kring tobaksbruk. Personalen tycker att detta är
bra, men har samtidigt en uppfattning om att policyn
enbart fokuserar på rökning (ej snusning), och att det
saknas konsekvenser om policyn inte efterlevs.

Personalen upplever att eleverna är väl medvetna om
konsekvenserna av rökning och snusning, men att de
negativa effekterna inte skrämmer dem. De är inte
greppbara utan kommer när man blir äldre. Att eleverna

”Det är det jag menar att när vi ser en
rökande elev så säger alla till. Ser vi en
som snusar är det inte samma reaktion.”
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TOBAKSVANOR OCH
ATTITYD TILL TOBAK
ELEVER ICKE-BRUKARE
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TOBAKSVANOR OCH ATTITYDER TILL TOBAK –
ELEVER ICKE-BRUKARE

Rökning negativare än
snusning
Det första eleverna tänker på när de hör ordet tobak är cigaretter och
snus. De tänker också på vattenpipa, att det är dyrt och att det är farligt
för hälsan.
Tobak ger en negativ känsla för majoriteten av eleverna, alternativt en
neutral känsla. De ser mer negativt på rökning än snusning. Den främsta
anledningen till detta är lukten och att rökning påverkar andra.

”Det är klart det är skillnad. Snuset märker man inte av på samma sett.
Rökare går ut hela tiden och går en ut, går alla ut.”
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Icke-brukarna upplever att eleverna på skolan
antingen är för eller emot tobak. De menar att
grupptrycket är en vanlig orsak till att elever testar
tobak. Upplevelsen av tobak är att det inte är gott
och att det kostar mycket pengar.

T O B A K S V A N O R O C H AT T I T Y D E R T I L L T O B A K –
ELEVER ICKE-BRUKARE

Alla vet var man får
tag i tobak
”Vill du ha det [tobak] så är det bara att
lyfta luren, så har du det om en minut.”
”Vissa [lärare] verkar inte bry sig. De säger
inte till. Sen finns de även de som säger till.”

Tillgången till tobak är stor. Alla elever vet var de
kan köpa eller få tag i tobak, uppger
intervjupersonerna. Är man under 18 år vet man
vem man ska kontakta eller vilka butiker som säljer
till minderåriga.
Personalen på skolan har en negativ syn på
tobaksbruk menar eleverna. Samtidigt berättar
eleverna att det känns som att personalen inte bryr
sig om att elever använder tobak. De säger att vissa
lärare säger till elever som röker medan
majoriteten bara går förbi.

” Man märker inte att de bryr sig. De föser
undan de som röker till andra ställen där det
inte är synligt, men då känns det ändå som de
tycker det är ok. Det är ju ändå olagligt och
det borde inte vara ok att göra det under
skoltid.”
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TOBAKSVANOR OCH
ATTITYD TILL TOBAK
ELEVER BRUKARE
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TOBAKSVANOR OCH ATTITYDER TILL TOBAK –
BRUKARE

Det är gott och
lugnande
Det första de brukande eleverna tänker på när de hör ordet tobak är
cigaretter och snus. De tänker också på vattenpipa, att det är gott,
lugnande, dyrt och att det är farligt för hälsan.
Tobak ger en positiv känsla för många av brukarna. De lyfter framförallt
fram den lugnande effekten och gemenskapen med andra rökare.
Några berättar att de började röka eftersom de mådde dåligt psykiskt.
Brukarna tycker det är skillnad mellan olika typer av tobak och ser
mest negativt på rökning på grund av lukten.

”Tillfredställande, man blir lugn av tobak. Det är något man
gör för att umgås, man går inte ut ensam när man röker”
”Grupptryck, alla kompisar rökte. Det var för
att vara cool. ”
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T O B A K S V A N O R O C H AT T I T Y D E R T I L L T O B A K –
BRUKARE

Vi brukar mer tobak i skolan
Tobaksbrukarna pratar en del om negativa effekter på hälsan, men uppger
samtidigt att det är farligt att göra många saker i livet. Flera av dem
nämner att de känner flera som rökt hela sitt liv utan att bli sjuka eller att
det även är farligt att åka bil. De äldre eleverna pratar i högre utsträckning
än de yngre om att de själva känner av fysiska konsekvenser av sitt
brukande som exempelvis dålig kondition och att det är tungt att andas.

”Ja, du tar upp en innan du äter, efter du äter, när
du vaknar och ibland somnar man med dem.”
”- Jag köper snus när jag känner för det.
- Jag har i hela tiden.
- Ja, så fort jag tar ut en [prilla] lägger jag in en
ny.”

Generellt använder eleverna mer tobak i skolan och när de är tillsammans
med sina kompisar. De flesta har många kompisar som använder tobak.
Som mest förbrukar de en snusdosa eller ett paket cigaretter per dag. I
skolan röker de på rasterna och en del går även ut och röker under
lektionstid. Snus används under hela dagen. Anledningen till att de
använder tobak är att det är lugnande, att de tycker det är gott och att de
är beroende. En del av de yngre eleverna utmärker sig genom att berätta
med viss stolthet hur mycket tobak de konsumerar per dag/vecka.
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”Jag smakade snus av pappa
när jag var mindre. Första
gången jag köpte min första
dosa var i sjuan.

T O B A K S V A N O R O C H AT T I T Y D E R T I L L T O B A K –
BRUKARE

Debuten sker i tidig ålder
Debuten av tobaksbrukande sker i tidig ålder. Några berättar att de testade
tobak i väldigt låg ålder (förskoleålder), men det klart vanligaste är att de
börjar bruka tobak på mellanstadiet. De mest förekommande anledningarna
till att de testade tobak första gången var kompisar, grupptryck och
nyfikenhet. Det framkommer under fokusgrupperna att brukarna provar
tobak i tidigare ålder än de icke-brukarna som testat, och att brukarna
nästan uteslutande kommer från hem med tobaksbruk.
CLEAN PASSION
COMPANY

”Man får en omedveten bild av att det är ok om föräldrarna
gör det”
”Jag har gjort en deal med mig själv. Innan min mormor dör
ska jag sluta röka så nu hoppas jag att hon lever länge. Min
mamma och jag gjorde den dealen. Mormor har KOL så den
dagen hon dör slutar vi röka.”
20

T O B A K S V A N O R O C H AT T I T Y D E R T I L L T O B A K –
BRUKARE

Många har försökt att
sluta
Det är lätt att få tag i tobak oavsett

och oro i kombination med att alla

ålder. De yngre köper tobak via vänner

kompisar brukar tobak är anledningen

och butiker som säljer till minderåriga.

till att de fortsätter. De äldre nämner

Det förekommer också att föräldrarna

framför allt de fysiska effekterna och de

köper tobak till sina barn.

yngre nämner framför allt de sociala
konsekvenserna.

Många av brukarna har försökt att sluta
röka/snusa. De äldre har försökt att
sluta i något större utsträckning än de
yngre. De vill framför allt sluta eftersom
tobaksbruk är så dyrt. De berättar att
beroendet är så pass starkt att de
negativa symtomen i form av till
exempel depression, humörsvängningar
21

Någon enstaka elev på högstadiet
berättar att det finns hjälp att få från
skolan om man vill sluta med tobak. Det
är dock inte hjälp eleverna är
intresserade av. De som försökt att
sluta och som tagit hjälp har tagit hjälp
av föräldrarna.

”Alltså, jag vill sluta. Jag provade senast för en
månad sedan. Det höll i två dagar. Sedan satt jag
och lipade och sen var min kompis inne och köpte
cigg till mig.”
”Det slutade med att jag låg och grät och slog
sönder saker. Sen gick jag till skolan och grät och
till slut tog jag en cigg.”

W
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TOBAK I SKOLAN –
PERSONAL
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TO BA K I S KO L A N - P E R S O N A L

Snus används under
arbetstid
De bland personalen som brukar tobak, uppger att de gör så
även under arbetstid. Rökningen hanteras diskret på
personalens raster, och de som röker följer de av skolan
uppsatta reglerna. När det gäller snusning brukas ser det
annorlunda ut. Snus används under hela arbetsdagen och
även under arbetstid.
CLEAN PASSION
COMPANY

”Är man vuxen och har bestämt sig för att snusa
ska ingen annan komma med pekpinnen och
säga du får inte snusa. Däremot kan man [jag]
acceptera att man inte gör det så andra ser eller
påverkas av det.”
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TO B A K I S KO L A N - P E R S O N A L

Få platser som
inbjuder till rökning
Personalen upplever att skolorna

snusning på skolorna, menar

har få platser som inbjuder till

personalen.

rökning. Skolorna har aktivt försökt
att minska dessa platser till antalet
för att minimera rökning på
skolgården. De platser där eleverna
samlas för att röka ligger oftast
utanför skolans område, exempelvis
på närliggande parkeringsplatser,
busshållplatser och i skogsdungar.
Däremot används snus såväl inne i
skolan som på skolgården.

Alla skolor arbetar aktivt för att följa
lagen om rökfria skolgårdar. På de
allra flesta skolor fungerar detta
arbete bra. Någon enstaka
gymnasieskola har problem att följa
lagen, eftersom eleverna ställer sig
utanför entrén och röker. I detta fall
upplever personalen att de har gjort
allt de kan utan att få bukt på
problemet.

Idag finns inga tydliga riktlinjer för
24
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TO B A K I S KO L A N – P E R S O N A L

Svårt att uppnå en
tobaksfri skola

”Jag är pessimistisk, jag tror inte det går. Så länge det finns cigaretter kommer vi ha det här. Sen
kan man säkert hitta på olika satsningar, fast att eliminera problemet kommer vi inte lyckas med.”

Skolorna försöker i den mån tid finns att försvåra
användandet av tobak i skolan. Dels genom att ta
bort de platser som inbjuder till rökning och dels
genom att kontakta vårdnadshavare när man
upptäcker nya brukare. Vid kontakt med
vårdnadshavare är det vanligt att vårdnadshavaren
redan känner till elevens brukande och att
kontakten från skolan inte leder till någon vidare
åtgärd. Många i personalen upplever att föräldrarna
till de elever som brukar tobak även själva är
brukare och har accepterat sina barns användande
av tobak. Ansvaret för att påverka och förhindra
elevens tobaksbruk bör ligga på föräldrarna tycker
personalen.
Målet med att skapa en tobaksfri skola bedöms i
dagsläget som omöjligt att uppnå. Det är däremot
viktigt att arbeta och verka för en tobaksfri skola.
Om målet med en tobaksfri skola ska uppnås
upplever personalen att arbetet behöver drivas från
högre instanser. Bland annat nämner de att det är
svårt att förbjuda tobak i skolan så länge tobak är
tillåtet i övriga samhället. De tror inte att en
tobaksfriskola är viktigt för skolans attraktionskraft
som arbetsgivare.
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TOBAK I SKOLAN –
ELEVER ICKE-BRUKARE
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TO BA K I S KO L A N – E L E V E R I C K E - B R U K A R E

Tokaksbruk är ett
eget beslut

CLEAN PASSION
COMPANY

I stort sett alla elever har kompisar som brukar någon form
av tobak. Tobaksbruket är något de som kompisar inte vill
lägga sig i, utan uppfattas vara varje individs beslut. Eleverna
tycker inte sämre om en person som brukar tobak, men de
skulle däremot bli besviken om en kompis började använda
tobak. Framförallt de äldre eleverna är av denna åsikt. Om
en kompis började använda tobak skulle icke-brukarna
försöka få personen i fråga att tänka på de negativa
konsekvenserna av att använda tobak.

”Jag bryr mig inte om att de gör det, men jag tycker det är
onödigt.”
27

”Jag tror konsekvenserna för snöbollskastning är
högre än för rökning?”
TO BA K S I S KO L A N – E L E V E R I C K E - B R U K A R E

Ta cigaretterna från
dem som röker
Att personalen använder tobak under

information som eleverna känner till och de

skoltid tycker eleverna är de vuxnas val.

skulle önska att denna typ av arbete blev
tydligare och att konsekvenserna för att

Skolmiljön påverkas negativt av elever och
personals tobaksbruk på flera områden
tycker eleverna. Framför allt stör lukten och
nedskräpningen, men även att andras bruk
leder till att fler elever börjar bruka tobak.
Eleverna upplever inte att skolan har ett
aktivt arbete för att minska brukandet. Det
nämns några få aktiviteter som görs på
högstadiet, men inga av den karaktär att
eleverna tycker det påverkar eller gör
skillnad. Insatserna fokuserar på

bryta mot regler skulle vara hårdare. Ett
återkommande förslag är att ta cigaretterna
från dem som röker. I dagsläget ringer eller
mejlar lärarna hem när de upptäcker en ny
tobaksbrukare, även om detta inte sker
regelmässigt enligt eleverna. Eleverna tror
inte detta ger någon effekt eftersom
föräldrarna i fråga redan känner till att
deras barn röker eller snusar. Det flera
elever förespråkar är att personalen borde
prata med tobaksbrukarna på ett lugnt och
inkännande sätt.

28

”- Jag tror också på att man ska vara lugn. Allt blir
bara värre om man skriker och blir arg.
- Gå fram och prata. Varför röker du? Finns det något
sätt jag kan hjälpa dig på?”
”De har ju ringt föräldrar, men då tillåter de eleverna
att röka och skolan får inte gå och ta cigaretterna ur
händerna på eleverna.”

W

”Ja, men de gör inget åt det. De som röker går till
dungen, lärarna vet om det, men gör ingenting åt det.
Det blir inga konsekvenser. De hotar med att de ska
ringa hem om de ser någon röka eller stänga av dem,
men det händer aldrig.”
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TOBAK I SKOLAN – ELEVER ICKE-BRUKARE

Eleverna tycker att målet om en tobaksfri skola är bra,

därmed också rektorns ansvar att skapa en rökfri skola.

men tror däremot inte att det går att uppnå målet. För att

Det mest positiva med en rökfri skola skulle vara att

uppnå målet krävs till exempel en lag som förbjuder

slippa röklukten.

att fortsätta använda tobak även om skolan försöker
åstadkomma en förändring. Brukare kommer att söka upp
en ny plats där tobak är tillåtet, om en plats stängs ner
menar eleverna.

Idag finns speciella platser utanför skolområdet där

också till reglerna om en rökfri skola. De flesta elever

brukarna samlas för att röka. Eleverna tror att det är bra

uttrycker att föräldrarna inte bryr sig om tobaksbruket så

att ta bort dessa platser i så stor utsträckning som möjligt.

länge deras egna barn inte röker. Skulle de intervjuade

Att försvåra möjligheten att röka skulle kunna leda till att

icke-brukarna börja använda tobak skulle föräldrarna bli

färre brukar tobak i skolan. Snus används överallt även

besvikna, ledsna eller arga. Det förekommer att

under lektionstid.

föräldrarna sätter upp mål tillsammans med sina barn för

Ansvaret för att skapa en tobaksfri skola ligger på rektor,
lärare, elever och föräldrar. Moraliskt menar eleverna att
det är föräldrarnas ansvar, men menar samtidigt att
ytterst är det rektorn som är ansvarig för skolan och

”Jag tror inte det är så enkelt. Är man
beroende så är man.”
”Precis som de sa: ett bra mål, men ganska
omöjligt”

Eleverna upplever att föräldrarna är medvetna om hur
det ser ut med tobaksbruk på skolan. Föräldrarna känner

tobak helt eller att ha nolltolerans på skolan, tror de.
Uppfattningen är att de elever som brukar tobak kommer

kan leda till att färre börjar röka tror eleverna.

att hålla dem borta från tobak. Exempelvis kan eleven få
Eleverna tror att bruk av tobak initialt handlar om

körkortet betalt om hen avstår från tobak.

grupptryck. En bättre närvaro av vuxna på de platser där
rökning sker skulle försvåra för brukarna, vilket i sin tur

”Stryp tillgången till tobak”
”Man skulle anställa någon som stoppar
alla som röker.”

”De [mina föräldrar] är ganska strikta. De
säger att det ska bli konsekvenser om jag
gör det.”

2018

TOBAK I SKOLAN –
ELEVER BRUKARE
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Rökning starkt förknippat
med gemenskap
Snusning sker under hela skoldagen inne på skolan och under
lektionstid. Eleverna försöker ibland dölja sitt snusande, men
det sker i många fall helt öppet. De händer att de snusande
eleverna blir tillsagda att spotta ut snuset.
Rökningen är starkt förknippad med gemenskap. Ofta röker
alla kompisar i ett gäng. De upplever att det är ett enkelt sätt

CLEAN PASSION
COMPANY

”Ska man träffa någon på fritiden är det inte ofta man skriver
’Vill du ses?’ utan man skriver ’Ska vi ta en cigg?’”

att umgås på – det är lättare att fråga om man ska gå ut och ta
en ”cigg” än att föreslå någon annan aktivitet när kontakt
önskas. Eleverna tycker att det är individens eget val om de vill
röka eller snusa. De tycker inte att skolan ska bry sig om att de
använder tobak. Eleverna berättar att det finns vissa lärare och
rektorer som säger till eleverna, men att det inte ger någon
effekt mer än för stunden. Det sämsta personalen kan göra är
att tjata, tycker några, eftersom det triggar eleverna till att
provocera personalen ännu mer.
31

2018

TO BA K S I S KO L A N – E L E V E R B R U K A R E

Besvikna och ledsna
föräldrar berör mest
Många av brukarnas föräldrar använder

Eleverna ser inte sig själva som förebilder

själva tobak. Föräldrarnas inställning till

för yngre elever och de tror inte att de

att ungdomarna röker eller snusar är

påverkar de yngre eleverna till att börja

varierande. Många tycker inte om det och

använda tobak. Eleverna tror att de

det som berör ungdomarna mest är när

grupper som har starkast påverkan är

föräldrarna blir besvikna och ledsna. I

kompisar, föräldrar och syskon, inte andra

flera fall nämner dock eleverna att deras

äldre elever som de yngre inte har någon

föräldrar köper tobak till dem och att de

relation till.

röker och snusar tillsammans med sina
föräldrar. De yngre eleverna pratar mer
om sina föräldrars åsikter, men säger sig
samtidigt ta liten hänsyn till föräldrarnas
åsikter.
32

Att personal använder tobak i skolan är

W

”Mamma brukar följa med mig ut och röka.”
”Min mamma började gråta.”
”Jag tyckte de reagerade bra. Att de säger att jag inte ska
göra det, men att de inte kan påverka. Det är dumt om de
förbjuder något. Då vill jag ännu mer.”

inget eleverna varken märker eller bryr
sig om.

”Min mamma sa inte så mycket. Hon kan inte göra det i
och med att hon själv röker.”

2018
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Svårt att uppnå en
tobaksfri skola

”Man säger att de gjort rökfria skolgårdar. Det fungerar inte. Det kommer inte fungera här heller.
Vi som röker kommer bli galna. Det kommer bara bli mer problem.”

Målet om att skapa en tobaksfri skola tror eleverna
inte är nåbart. De tycker inte detta mål är viktigt
och de tror att de skulle fortsätta använda tobak
oavsett vilka konsekvenser det skulle få.
Det är svårt för skolan att påverka eleverna till att
bruka mindre tobak under skoltid. Det som kanske
kan fungera är att prata mer med eleverna och att
låta dem träffa unga människor som blivit sjuka av
sitt brukande. Att arbeta med informationsmaterial,
se bilder på skrämselpropaganda eller lyssna på
föreläsningar i större grupper tycker de flesta
brukare ger liten effekt – i alla fall när de redan är
beroende. Möjligen kan dessa insatser ha effekt,
tror eleverna om de sätts in innan eleverna börjar
använda tobak, exempelvis i låg- och mellanstadiet.

”Jag tror inte eleverna kommer till skolan då.”
33
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Svårt att minska
tobaksbruket
Arbetet med att minska tobaksbruket bland personalen under arbetstid ses
som svårt. Det är få i personalen som använder tobak och de som använder
tobak hanterar det på ett bra och diskret sett, menar intervjupersonerna.
Självklart är det positivt om så få som möjligt använder tobak och om skolan
erbjuder hjälp till de som vill sluta, menar de. I diskussionen flyttas ofta fokus
från personalens bruk till elevernas bruk. Personalen menar att arbetet med
att minska/förhindra tobaksbruket bland eleverna bör påbörjas i tidigare
årsklasser och vara mer kontinuerligt än vad det upplevs vara idag.
Kunskapen bland personalen kring vilken hjälp som finns att få – både för
elever och för anställda – är låg. Någon tror att det för eleverna går att få
hjälp av skolsystern och någon tror att eleverna behöver vända sig till
sjukvården. För anställda tror personalen att det kan finnas hjälp att få men
de flesta kan inte ge några konkreta exempel.
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Skolan behöver hjälp
för att bli tobaksfri
Det mest negativa med att elever använder

svårt att precisera, upplever personalen.

tobak är att det förstör hälsan, röklukten

De vet helt enkelt inte tydligt vilken hjälp

samt nedskräpningen. Det finns problem

som finns att få. De tror dock att det är

med nedskräpning både inom- och

viktigt att lyfta fram budskap med fokus på

utomhus. Inomhus handlar det om snus på

de konsekvenser som rökningen ger i

väggar, golv och tak och utomhus om

nutid, och inte lägga fokus på sådant som

cigarettfimpar. Besvärens omfattning ser

sker längre fram. Fokus kan till exempel

olika ut på olika skolor. Personalen

läggas på de ekonomiska konsekvenserna

upplever också att röklukten är störande

av tobaksbruk, försämrad kondition och

och den ger vissa elever huvudvärk.

försämrad hy. De tror att det kan avskräcka
om eleverna får träffa en ung rökare som

För att skapa en tobaksfri skola behöver
skolorna hjälp. Personalen har inte tid för
ännu en uppgift menar de, utan tror att
andra instanser behöver driva detta
arbete. Vilken typ hjälp de skulle behöva är
36

har fått sjukdomar beroende på
tobaksbruket. De tror också det är viktigt
att kunskapsspridningen sker i mindre
grupper, och den sker mer
löpande/kontinuerligt.

W
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Börja tidigare med det
förebyggande arbetet
För att ungdomar inte ska börja med tobak behöver det förebyggande arbetet
börja tidigare – gärna redan på lågstadiet, för att sedan följas upp
kontinuerligt. För att få effekt tror eleverna att skolan ska låta elever träffa
yngre människor som blivit sjuka på grund av sitt brukande. Det är också
viktigt att få träffa dem i mindre grupper i klassrummet istället för på större
föreläsningar. Förutom de negativa hälsoeffekterna tror man det kan vara
effektivt att synliggöra hur dyrt det är med tobak och vad man kan göra med
de pengarna istället.
Eleverna har ingen större kännedom kring vilken hjälp som finns att få om
någon vill sluta röka. De tror att det kan gå att få hjälp från skolan, men vet
inte med säkerhet.

” Att folk dör av det och att många blir sjuka, att det kostar
massa pengar och istället visa hur mycket man kan få för dessa
pengar istället, t ex godis.”

”Det är föräldrarna som behöver prata med barnen
tidigt. Vid 9-10 år och förklara att det inte är bra.”
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Föräldrarna viktigast i
det förebyggande arbetet
Föräldrarna har den viktigaste rollen i det

Eleverna nämner att det skulle kunna gå

förebyggande arbetet. De är förebilder

att påverka elever att inte använda tobak

och det är föräldrarna som sätter gränser

genom exempelvis sociala medier, filmer

och regler för sina barn. Det är också de

och influencers. Samtidigt säger de att de

man lyssnar mest på, menar eleverna.

själva förmodligen inte skulle ta till sig

W

budskap via dessa kanaler. De
Eleverna tror det är svårt för skolan och
kompisar att stötta tobaksbrukande

sammanfattar att det är svårt att nå
ungdomar med budskap idag.

elever att bli tobaksfria. De tycker det är
bättre att istället satsa på att få färre
elever att börja använda tobak.
Idag stöttar skolan inte icke-brukare att
fortsätta vara tobaksfria.

”Jag tror det är svårt att
hjälpa. Det är mer upp till
personerna själva.”
”Jag tror det vore bra att träffa någon som fått KOL eller
lungcancer. För då kan de berätta varför det inte är bra att röka.”
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Fler exempel från eleverna
på förebyggande åtgärder
 Det finns många som inte lyssnar så

 Höj priset på tobak.

vuxna måste påminna och prata om
tobak kontinuerligt.

 Anpassad information, genom kanaler
som når eleverna. ”Vara lite rolig, lite

 Att få träffa yngre personer som har

historier, använd vårt språk.”

W

blivit sjuka av rökning tror många skulle
ha effekt.

 Informera tidigt, redan på låg- och
mellanstadiet.

 Berätta om hälsoeffekter och vilka
sjukdomar som är förknippade med
tobaksbruk. Visa bilder och berätta hur
sannolikt det är att insjukna i olika
sjukdomar.
 Ge förslag på hur brukarna kan hitta
40

lugn på annat sätt än via tobak.

 Låta föräldrarna ta ett större ansvar.
 Träffas och prata om tobak i mindre
grupper. Inte i klassrummet och absolut
inte på stormöten (aula osv.)
 Lite hårdare konsekvenser. Exempelvis
inte tillåta att man har dosan framme.

”Att man får någon att ta upp det eller prata med
barnen så de ser vad som kan hända. Inte för att
skrämma dem, men för att få dem att förstå.”

2018

STÖD OCH MOTIVATION –
ELEVER BRUKARE
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Eleverna tror inte det finns så mycket som skolan kan göra för
att stötta eleverna för att minska eller sluta använda tobak.
Tobaksbruket är ett starkt beroende och det är eleven själv
som måste vilja uppnå en förändring för att det ska lyckas.
S T Ö D O C H M O T I V AT I O N –
ELEVER BRUKARE

Sprid budskapet i
tidig ålder

”Ja, jag tror att man ska ge mer kraft i tidig ålder. När man kommer till en viss ålder,
kanske 18 år, tänker man att man får göra som man vill. Jag vet hur det var för mig.
Jag var nyfiken och min kompis rökte och jag ville visa mig tuff.”
”Om jag hade sett video om vad som händer med kroppen innan jag började röka
hade jag aldrig börjat.”

För att förebygga att fler börjar bruka tobak tror de brukande
eleverna att det är viktigt att börja sprida budskapet i tidig
ålder. Senast bör informationen komma när barnen är 11-12
år. Det effektivaste skulle då vara att prata i mindre grupper
tror eleverna. De tror att skrämselpropaganda skulle kunna
vara effektivt om den kommer i tidig ålder. Det är också viktigt
att personal alltid finns på plats på de områden där rökning
förekommer. Eleverna är eniga om att vänner är den viktigaste
gruppen som påverkar om du börjar använda tobak eller ej.
Även de brukande eleverna får ta ställning till om det går att
påverka dem genom exempelvis sociala medier eller
influencers. De brukande eleverna tror att det är svårt att
åstadkomma någon skillnad via den typen av kampanjer, men
nämner samtidigt att det skulle kunna fungera att visa kortare
filmer i skolan om hur tobak påverkar. Fokus bör då ligga på
vad som kan hända i nutid, inte långt fram i framtiden.
Eleverna på gymnasiet pratar mer om hälsoeffekter av
tobaksbruk än de yngre eleverna, och är också mer välvilligt
inställda till att själva gå ut och informera om negativa effekter
av tobak till unga elever.
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Fler exempel från eleverna
på förebyggande åtgärder
 Föräldrarna ska dra in pengarna om
barnen använder tobak.

 Lägg fokus på de yngre eleverna. Börja
informera redan i låg- och mellanstadiet.
På högstadiet är det för sent.

 Ta ungdomarnas cigaretter ifrån dem.
 Eleverna behöver få hjälp att hitta andra
 Förklara vad som kan hända hälsomässigt
när man brukar tobak.
 Mer fokus på tobak under lektioner i
skolan – lika mycket fokus som på droger
och alkohol.
 Stoppa de som försöker köpa tobak.
Reglerna finns, men de måste efterlevas
bättre.

43

aktiviteter än att röka. På flera skolor
”finns inget att göra på rasterna” och
därmed röker eleverna, menar
intervjupersonerna.
 Ta med personer som blivit sjuka av sitt
tobaksbruk till skolan och visa hur sjuk
man kan bli av rökning.

W
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RÖKFRIA SKOLGÅRDAR –
PERSONAL
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Prata med eleverna
om konsekvenserna
Om personalen fick bestämma vad

att låta dem träffa personer som

som skulle göras för att uppnå

blivit sjuka av sitt missbruk.

rökfria skolgårdar skulle det

Det förebyggande arbetet behöver

förebyggande arbetet börja tidigare.

också vara ett samspel mellan

De upplever att de flesta ungdomar

föräldrar, skolpersonal och socialen.

börjar använda tobak i högstadiet

Det är svårt för skolan att påverka

och att det förebyggande arbetet

eleverna om föräldrarna tycker

behöver starta tidigare och sedan

deras brukande är okej, menar

fortlöpa kontinuerligt.

personalen. De upplever också att

W

många elever som brukar tobak har
Personalen tror att det är effektivt
att prata mycket med eleverna om
konsekvenserna av tobaksbruk samt
45

andra problem, och att det är dessa
problem som är grunden till att
eleverna röker eller snusar.

”Sen den gruppen som har lite psykosociala svårigheter både
med skola och hemförhållande, att de har lite mer problem.
Då ökar risken för att de röker.”

2018
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Skolan saknar resurser
Det saknas resurser på skolan för att driva ett kontinuerligt
tobaksförebyggande arbete. Personalen uttrycker att de inte klarar en
arbetsuppgift till. De efterfrågar hjälp utifrån med saker såsom
utbildningsmaterial (filmer, broschyrer, handledningar etc.) och gärna
också hjälp på det personella planet. Flera menar att det vore bra att få
ett färdigt paket med material kring tobak som är knutet till läroplanen.
Personalen upplever att de är och ska vara förebilder för eleverna när
det gäller tobaksbruk. Det handlar dels om att i så liten utsträckning som
möjligt bruka tobak under skoltid och dels om att såväl elever som
personal ska följa de regler som finns på skolan.

” Man behöver ett material som är lättarbetat. Annars blir det bara en
drive och sedan läggs det ner. Man måste jobba med dessa frågor hela
tiden i det dagliga. Då måste de vara ett material som gör att det är
lätt att få med det i det dagliga arbetet.”

Personalen tror också att det kan vara bra att fokusera på andra effekter
av rökning än hälsoeffekter. Här nämns framför allt ekonomiska effekter,
det vill säga hur mycket det kostar att röka under ett år, och vad du
kunde gjort för de pengarna istället.
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Inför konsekvenser

Att uppnå målet om helt rökfria

röka eller snusa, samt införa fler

skolgårdar tror eleverna är svårt.

konsekvenser som att tex ta

Det man kan göra är att ha en ökad

cigaretterna/snuset från de som

närvaro av personal på de platser

brukar.

W

där eleverna röker och att
personalen pratar mer med de
elever som röker. Samtalen måste
dock präglas av lugn och det är
viktigt att inte skälla.

De tror att också att det är effektivt
att göra det svårare att röka genom
att ta bort de platser där eleverna
samlas för att röka.

Eleverna tror också att det är viktigt
att skolan fortsätter att kontakta
hemmet varje gång de ser en elev
48

”Jag tror man behöver avnormalisera det. Inte bara ringa hem utan ge
en nia en utskällning framför en sjua om de ser ett paket i fickan.”
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Svårt att nå målet om
en tobaksfri skola
Att uppnå målet om en tobaksfri skoltid tror eleverna är svårt, nästan
omöjligt. De tror att det krävs att tobak förbjuds i samhället eller att
man stänger av elever som röker eller snusar.
De tror att det är svårt att nå ut med förebyggande information till 1519-åringar. Arbetet behöver påbörjas tidigare. Det som möjligen kan
fungera är att eleverna får träffa unga brukare som blivit sjuka av att
röka eller snusa. Tryckt informationsmaterial, information i sociala
medier och föreläsningar tycker man inte har någon effekt. Detta
säger såväl elever på högstadiet som i gymnasiet.

”Jag tror inte det hjälper. För har de börjat tror jag
inte de slutar bara för att vi har det som mål.”

Det viktigaste budskapet till de vuxna är att både föräldrar och lärare
ska börja prata med barnen om tobak tidigt, repetera kontinuerligt
och var tydligare med konsekvenser av att börja med tobaksbruk.

”Tänk på dina barn. En vuxen vill inte att deras
barn ska dö i lungcancer. Då ska man prata i tidig
ålder.”

Högstadieelever kan i lägre utsträckning än gymnasieelever tänka sig
att delta i det tobaksförebyggande arbetet.
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Bli tuffare mot
rökarna
Eleverna tycker det är svårt att komma

Att uppnå målet om en tobaksfri skola

på vad skolan skulle göra för att uppnå

tror eleverna är omöjligt. De tror

rökfria skolgårdar. Några förslag är att

samhället behöver förbjuda tobak för

flytta rökplatserna så långt bort från

att uppnå detta.

W

skolan som möjligt. Att göra det
krångligare för de elever som vill gå ut
och röka och att bemanna platserna
med personal. De tror också
personalen behöver vara tuffare när
de säger till eleverna och att skolan ska
prata mer om de negativa effekterna
av tobaksbruk i tidig ålder.
51

”Man kan ju sätta upp regler som
vi ska följa, men så länge man inte
är 100 % motiverad kommer ingen
följa dem.”
”Om det skulle vara skulle det vara
någon som står utanför skolan och
säger att vi inte får röka.”

”Om du hade fått böter eller sämre betyg när du röker tror
jag det hade fungerat.”

2018
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Fokusera på yngre
De har olika uppfattning om vem som har ansvaret för att skapa en
tobaksfri skola. Man nämner såväl rektor som elever, kompisar och
föräldrar.
Eleverna upplever att det är svårt att påverka de ungdomar som
redan har börjat med tobak. De har blivit beroende och måste
själva vilja sluta. Det är bättre att fokusera på yngre menar
intervjupersonerna. De tror den mest effektiva åtgärden är att låta
unga elever träffa yngre personer som blivit sjuka av tobak.
Det viktigaste budskapet till de vuxna är att man ska se och prata
med barn i yngre åldrar, man ska vara lugn när man pratar och
fokusera på att lyfta fram de negativa hälsoeffekterna och hur dyrt
det är. Eleverna tror också det skulle vara bra med hårdare
konsekvenser som till exempel böter och avstängning.

”Man måste gå ut tidigare. De som testar är de man
inte alltid tror kommer testa.”
”Vara lite lugnare, mer förklara. Inte vara så hård och
stå och skrika.”
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Slutsatser

1

Det är svårt att påverka brukare
Att påverka och motivera
brukare att sluta använda tobak
är svårt. Beroendet är starkt och
brukaren måste själv fatta ett
beslut om att vilja sluta för att
detta ska vara möjligt.

2

Kompisar och föräldrar påverkar

3

Rökning och snusning uppfattas

4

En tobaksfri skoltid är inte en

mycket

olika

prioriterad fråga för personalen

De starkaste påverkarna vad gäller

Såväl elever som personal upplever

Personalen uttrycker att de har svårt

tobaksbruk är kompisarna och

att rökning är mer allvarligt och har

att göra fler insatser än vad de gör

föräldrarna. Föräldrarnas

besvärligare effekter än snusning.

idag vad gäller det

beteende och egna tobaksvanor

Snusning upplevs generellt som

tobaksförebyggande arbetet, och att

spelar stor roll för hur sannolikt

mindre farligt och som mindre

det är svårt att hinna med ytterligare

det verkar vara att barnet ska

störande.

arbetsuppgifter över huvud taget. Om

börja använda tobak regelbundet.

fler tobaksförebyggande insatser ska

Kompisarna spelar stor roll i att

göras i skolan behöver därför

eleverna fortsätter använda tobak

personalen ett bra undervisningsstöd

efter att ha provat den första

eller tydliga anvisningar för hur

gången.

arbetet ska ske. Tas material fram
behöver det ha anknytning till
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5

Tydligare processer

6

Fokusera på förebyggande arbete

7

Inkludera föräldrarna i det

i tidig ålder

förebyggande arbetet

elever att det förebyggande

Deltagarna i fokusgrupperna

Föräldrarna har en stark påverkan på

tobak eller börjar använda tobak.

arbetet är bristfälligt. Det

berättar att debuten av

elevernas tobaksbruk. Majoriteten av

Exempelvis behöver föräldrar som

förefaller även saknas processer

tobaksbruk kan ske redan på

de elever som brukar tobak har

själva använder tobak få hjälp med

för vad skolan/personalen ska

lågstadiet. För att få färre att

föräldrar som gör detsamma. Den

hur de ska tala med sina barn om

göra när de upptäcker att en

börja använda tobak behöver det

miljö man växer upp i påverkar din

tobak, och varför det inte är okej att

minderårig elev brukar tobak.

förebyggande arbetet sannolikt

inställning till samt hur nära eller

barnet brukar tobak bara för att

börja på lågstadiet och fortlöpa

långt ifrån det är att ta steget till att

föräldern använder tobak

kontinuerligt.

bruka tobak. En del i det

Idag upplever såväl personal som

Det behövs tydligare processer
för hur detta arbete ska hanteras

förebyggande arbetet borde vara att

och vilket ansvar som ligger på

ge föräldrar verktyg för att hantera

skolans personal.

och påverka barn som är nyfikna på
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8

Ungdomar lever här och nu

9

Brukande elever känner behov av

10

lugn
De tobaksbrukande ungdomarna
förefaller ha svårt att ta till sig
konsekvenser/negativa effekter
som kan komma av tobaksbruk
längre fram i livet. Eleverna vill
möta unga brukare som har fått
negativa hälsoeffekter och
ekonomiska effekter av sitt
brukare. De vill träffa dem i
mindre forum som till exempel i
klassrummet för att kunna förstå

Låg kännedom om hjälp för
tobaksavvänjning

De elever som brukar (och även

sannolikt insatser i skolan för att

Kännedomen om vilken typ av

flera av brukarna bland

hjälpa elever att själva kunna hitta

hjälp som finns att få vid

personalen) uppger att de känner

denna känsla utan att ta hjälp av

tobaksavvänjning är låg både

ett lugn när de röker/snusar. Här

tobak.

bland elever och bland personal.

är frågan vad som är hönan och

Här behöver sannolikt bättre

ägget – kom behovet av lugn efter

information och ett mer aktivt,

beroendet eller behovet av att

uppsökande arbete.

kunna känna lugn det som
triggade till ett tobaksbruk? Om
det är det sistnämnda behövs

vad tobaksbruk kan resultera i
för effekter.
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11

Målsättning eller utopi?

12

Är målet en tobaksfri skola

13

Högstadieelever är mer

realistiskt?

kategoriska

Det finns idag en målsättning om

Det verkar inte heller finnas någon

Såväl personal som elever tror

Åsikterna bland högstadieelever

en tobaksfri skola. Denna

som bedriver ett aktivt, systematiskt

inte att det går att nå målet med

och gymnasieelever är mer eller

målsättning förefaller inte vara

och övergripande arbete för att

en tobaksfri skola. De menar att

mindre de samma, men

något reellt mål, utan snarare en

uppfylla målsättningen.

så länge samhället tillåter

högstadieeleverna är mer

utopi att döma av

Målsättningen/Policyn om en

tobaksbruk kommer brukarna att

kategoriska i sina åsikter. De

intervjupersonerna. Det saknas

tobaksfri skoltid behöver

söka upp platser utanför skolan

menar i högre utsträckning att

konsekvenser för vad som

levandegöras och tydliggöras för att

för att röka eller snusa. Går det att

ingen kan påverka dem och att de

händer om någon bryter mot

kunna överföras till aktiva handlingar.

formulera målet annorlunda för

är autonoma personer som fattar

målsättningen/policyn och det

att motivera fler att avstå från

beslut utan andras påverkan.

finns ingen aktiv kontrollinstans.

tobak när de är i skolan?
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14

Tillgången på tobak är god

15

Skolan behöver hjälp med

16

Vuxna sätter normen

material

Såväl personal som elever

Av svaren att döma har

För att försvåra bruket av tobak skulle

Det framkommer under

berättar att rökande personal

ungdomarna god tillgång till

ökad tillsyn av de ställen som säljer

intervjuerna att personalen skulle

sköter detta utanför arbetstid.

tobak. Ingen av brukarna

tobak kunna vara en välriktad åtgärd.

vilja få ett färdigt material som de

Snusande personal däremot

upplever att det är ett problem

kan använda i sin undervisning.

använder tobak under arbetstid

att få tag i tobak. Även icke-

Om ett sådant material tas fram

och i många lägen också under

brukarna menar att de vet vart

behöver det ha en tydlig koppling

lektionstid. Om skolan ska bli

de skulle vända sig om de ville få

till läroplanen.

tobaksfri behöver vuxna ta ansvar
för att sätta normen och vara

tag i tobak.

tobaksfria under skoltid.
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Snusande personal vill inte sluta bruka

Rökning och snusning hänger samman med

under arbetstid

annan problematik

Bland de personalrepresentanter som intervjuats och

Utifrån såväl lärares utsagor och egen upplevelse under

som snusar, finns åsikten att snus inte är särskilt farligt

fokusgrupperna står att finna att det med stor

och inte heller är ett särskilt stort problem. Dessa

sannolikhet finns ett samband mellan tobaksbruk och

personer vill inte heller anpassa sitt bruk efter skolans

annan problematik på individnivå. Det kan exempelvis

eller huvudmannens tobakspolicy. Några nämner att de

handla om att komma från dysfunktionella familjer, att

hellre säger upp sig än slutar snusa under arbetstid.

ha svårigheter att klara skolan eller att ha någon form av
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Framför allt
förefaller detta samband finnas med rökning.

To b a k s b r u k a r e k ä n n e r s a m h ö r i g h e t m e d
andra tobaksbrukare

Några berättar att de har försökt sluta använda tobak,

Tobaksbrukande elever förefaller känna stor samhörighet

men att deras kompisar i dessa fall inte varit stöttade

med andra tobaksbrukande elever. De elever som

utan snarare försökt få dem att börja igen. En tolkning av

kommit till fokusgrupperna med brukare har i nästan

detta är att gruppens sammanhållning är viktig och att

samtliga fall alla känt varandra och de verkar också

det är viktigt att kunna använda rökning eller snusning

umgås genom sitt tobaksbruk.

som ”ursäkt” för att kunna umgås.
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E ko n o m i s k a s a n k t i o n e r
Många brukande elever berättar att de använder

En möjlig åtgärd skulle kunna vara att förtydliga

relativt stora mängder tobak per vecka. De flesta

vad det kostar att bruka tobak, och att sätta detta

betalar för sitt bruk med sitt barnbidrag/studiebidrag.

i relation till vad eleverna/familjerna skulle kunna

Några jobbar extra. Dock verkar det inte finnas någon

göra för dessa pengar istället.

förståelse för hur mycket pengar de lägger på tobak
under ett år (eller motsvarande).

Samsyn mellan högstadium och gymnasium
samt mellan elever och lärare

Va l av s ko l o r k a n p åv e r k a r e s u l t a t e t

Det finns en övergripande samsyn mellan elever på

På sex av de åtta orter där intervjuer har skett ligger

högstadium och gymnasium gällande det

utbildningsnivån lägre eller till och med mycket lägre än

tobaksförebyggande arbetet. Det finns också en samsyn

för riket totalt sett enligt SCB:s statistik. Eftersom det

mellan elever och lärare. Intervjupersonerna är eniga om

enligt Folkhälsomyndigheten finns ett samband mellan

att det är svårt att påverka brukare att sluta med sitt
tobaksbruk. Mest framträdande är samstämmigheten i
att fokus bör läggas på låg- och mellanstadieelever och

rökning och utbildningsnivå kan valet av orter ha
påverkat resultatet vad gäller förekomsten av tobaksbruk

att föräldrarnas roll är viktig. Dessutom är alla överens

bland intervjupersonerna och deras närstående (elever,

om att kompisar val påverkar.

personal, föräldrar och syskon).
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