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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka grundskolans tobakspolicy i Hallands län, detta med 

utgångspunkt från två frågeställningar: om grundskolorna i Hallands län hade en 

dokumenterad skriven tobakspolicy samt om tobakspolicydokumenten var utformade utifrån 

statens folkhälsoinstituts rekommendationer kring vad som bör ingå i ett policydokument 

gällande tobak. Resultatet av studien visade att 33 av 49 tillfrågade skolor angav att de hade 

ett policydokument innehållande tobak. 3 av 49 skolor svarade att dem inte hade någon policy 

på området och 13 av 49 svarade inte på förfrågan. Utav de 33 skolor som utgav sig för att ha 

ett dokument gällande tobak, svarade 90 procent av skolorna att de utgick från ett samlat 

policydokument för kommunens grundskolor. Ett av dessa dokument hade i vaga ordalag 

nämnt tobak som drog i sin drogpolicy medan fokus i ett annat dokument endast låg på 

alkohol och narkotika. Av de totalt 33 skolor som deltog i studien hade endast en skola i de 

närmsta nått upp till alla konkretiserade faktorer som dataanalysmetoden åberopat med 

utgångspunkt i statens folkhälsoinstituts rekommendationer. Två skolor utgav sig för att ha ett 

policydokument men ansågs bristfällig i dess omfattning utifrån dataanalysen. För att inte 

riskera att underminera det tobakspreventiva arbetet i skolverksamheten ser jag därmed ett 

behov av ett mer omfattande forskningsarbete kring tobakspolicys för att med ett bredare 

angreppssätt, och med hjälp av lärare-, elev- och övriga skolpersonal, kunna skapa en 

gemensam grund att utgå ifrån i arbetet kring tobak. 

 

Nyckelord: Tobak, Skola, Policy, Prevention, Rökfria skolgårdar 



 

Förord 

 

Under tidigare kurs på lärarutbildningen kring hälsopromotion i idrott och hälsa, väcktes en 

tanke kring vad som styr och hur man kan påverka elevers konsumtion av tobak. Praktik och 

vikariat inom skolverksamhet ledde mig vidare in i tankebanorna om vad som orsakar detta 

fenomen samtidigt som jag började uppmärksamma alltfler ungdomar som rökte på och kring 

skolområdet. Jag kom i kontakt med statens folkhälsoinstituts dokument kring Rökfria 

skolgårdar och utifrån detta dokument började jag alltmer begrunda hur lagar och 

förordningar styr skolan med avseende på tobak. Intresset utmynnade i att engagera mig inom 

tobaksprevention i den verksamhet där jag ska bemöta mina elever och vara ett föredöme. Jag 

ser min studie dels som en chans att bidra till en rökfri skolgård i statens folkhälsoinstituts 

anda, dels en chans till att påverka personer i skolans väsen till att reagera och framförallt 

agera kring tobak. 

 

Halmstad, 4 oktober 2012 

Mattias Pålsson 
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Inledning 

 

Världshälsoorganisationen (WHO) menar att det inte råder något tvivel om att totalt rökfria 

miljöer skyddar mot skadlig passiv rökning. Trots det uppger 79 procent av skolungdomarna 

att rökning förekommer på skolgården. Likaså framhåller 34 procent att även vuxna röker på 

skolområdet (Statens folkhälsoinstitut, 2011, s.5)
1
. Det är därför viktigt att vi skyddar våra 

barn och värnar om vår nästkommande generation (FHI, 2011, s.29). WHO:s uppgift är bland 

annat att leda arbetet kring internationella hälso- och folkhälsofrågor såsom upprätta 

ramkonventioner gällande tobakskontroll. Konventionen är rättsligt bindande och utgår ifrån 

vetenskaplig forskning. Det övergripande syftet är att förhindra alla former av tobak vilket 

innefattar cigaretter och snus. Beslutet innefattar även att varje enskilt land ska anpassa 

rådande tobakslagar och tobakspreventivt arbete utifrån konventionens stadgar (FHI, 2009,s. 

4), något som Sveriges regering beslutat om utifrån fyra folkhälsopolitiska delmål:  

 En tobaksfri livsstart från 2014 

 En halvering till 2014 av antalet ungdomar under 18 år som börjar 

röka eller snusa 

 En halvering till 2014 av andelen rökare bland de grupper som 

röker mest 

 Att ingen ofrivilligt ska utsättas för rök i sin omgivning (FHI, 2009, s. 27).                                                                                                       

 

Sveriges regering betonar vikten av tobaksprevention i sin proposition från år 2008 

(Regeringen, 2008, prop. 2007/08:110). Här framhålls att det hälsofrämjande arbetet blivit 

eftersatt på senare tid och att förebyggande arbete inom tobaksprevention bör drivas framåt på 

nationell, regional och lokal nivå. Kommunernas nära samarbete med skolan ses som en 

betydande roll för att det tobaksförebyggande arbetet ska fortskrida i rätt riktning (FHI, 2011, 

s.5) 

 

År 2011 beslutade regeringen om ett åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 

tobakspolitiken, (ANDT-politiken), där syftet omfattade en striktare kontroll kring rökfria 

miljöer. FHI fick utifrån regeringens åtgärdsprogram i uppdrag att under 2010 frambringa en 

strategi kring hur det förebyggande arbetet kring tobak bör fortskrida med avseende på rökfria 

skolgårdar i grund- och gymnasieskolan. Strategin distribuerades till landets samtliga 

                                                 
1
 Statens folkhälsoinstitut kommer vidare i uppsatsen förkortas FHI 
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kommuner. Med hänsyn till enskilda skolor om hur de i sin tur ska kunna utveckla en 

tobakspolicy (Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 

tobakspolitiken (ANDT- politiken), 2011, s.24). Enligt FHI (2011, s.6) utgår ett 

tobaksförebyggande arbete inom skolverksamheten från tobakslagen med förordningar om 

förbud att röka i lokaler där det bedrivs barn och ungdomsverksamhet, något som även 

inkluderar skolområdet. Lagen instiftades 1993 och inbegriper även ett förbud om försäljning 

av tobak till barn och ungdomar under 18 år (Tobakslag, 1993:581). Utifrån tobakslagen är 

alla kommuner skyldiga att ha informations- och kontrollbesök, något som under år 2010 

uppges att endast 25 procent av landets kommuner har genomfört (FHI, 2011, s.7). 

 

FHI (2011, s.49) betonar att i den enskilda skolan står rektorn för det övergripande ansvaret 

för översyn. Rektorns uppgift innefattar att implementera olika kunskapsområden i 

undervisning såsom exempelvis riskerna med tobak (ibid.). Detta ska ske ämnesintegrerat 

samt ämnesövergripande utifrån den senaste läroplanen (Lgr11, s.19). 

 

”Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt 

ansvar för att i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande 

kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och 

samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger” (Lgr11, s18) 

 

I relation till flera viktiga komponenter såsom tobakslagen menar FHI (2011, s.6) att det är 

betydelsefullt att ha en tobakspolicy som en gemensam strategisk grund till det 

tobakspreventiva arbetet i Sveriges skolor. Det krävs vidare ett intensifierat preventivt arbete 

för att uppnå de folkhälsopolitiska delmålen till år 2014 (ibid. s.43). FHI (2011, s.49) 

understryker även vikten av att skolan implementerar policydokument i verksamheten. 

Forskning visar att en grundat tobakspolicydokument ger upphov till en lägre andel rökande 

ungdomar än om det inte finns ett dokument (Moore, Roberts, & Tudor-Smith, 2001, s.117). I 

relation till tobakslagens krav på rökfria skolgårdar kan en policy på området leda till ett 

bredare gemensamt angreppsätt som syftar till kunskap i tobakspreventivt arbete samt att det 

långsiktiga tobaksarbetet ska stå sig över tid (ibid. s.18). 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syfte: 

Syftet med studien är att undersöka om grundskolor i Hallands län har en dokumenterad 

tobakspolicy samt utifrån insamlat material göra en innehålls- analytisk jämförelse med FHI:s 

rekommendationer kring vad som bör ingå i ett tobakspolicydokument. 

 

Frågeställningar: 

1) I vilken utsträckning finns en skriven tobakspolicy i Hallands län?  

2) Är tobakspolicydokumenten utformade utifrån FHI:s rekommendationer kring vad 

som bör ingå i en tobakspolicy?  
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Definition av begrepp 

 

Nedan följer definitioner av förekommande begrepp till syfte att förtydliga studiens innehåll: 

 

 Rökning – innebär att inhalering sker av tobaksrök exempelvis via pipa, cigarett, 

 cigarr, cigarill eller liknande. 

 

 Snus – åberopar alla former av rökfri tobak. 

 

 Tobak – baseras på ett samlingsbegrepp för rökning och snusning. 

 

 Barn och unga – utgår ifrån grundskole- och gymnasieålder. 

 

 Rökfri skolgård – tar sitt uttryck utifrån tobakslagen och syftar till ett rökförbud på 

alla skolgårdar. 

 

 ANDT – är förkortning för alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. 

 

 Tobaksfri skoltid – inkluderar all tid för skolverksamheten även under kvällstid vid 

exempelvis föräldramöten. 

 

 Grundskola – syftar i denna studie till skolor innehållande årskurserna 6-9 alternativt 

årskurs 7-9. 

 Policydokument – syftar i denna studie till formulerade uppsatta riktlinjer och 

handlande i ett skrivet dokument med avseende på ett specifikt område såsom 

exempelvis tobakspolicy. 
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Bakgrund 

 

I följande avsnitt ges en historisk tillbakablick på tobakspreventivt arbete, en redogörelse för 

påverkansfaktorer som styr ett policygrundat dokument utifrån tidigare forskning, samt en 

beskrivning av gällande lagar och förordningar kring tobak som är rådande för grundskolans 

senare år. Utgångspunkten för uppsatsen grundas i lagar, förordningar, regeringsbeslut samt 

strategier kring policyarbete. 

 

Världshälsoorganisationen (WHO) 

 

Världens andra folkhälsokonvention kring tobakskontroll antogs av Sverige år 2003 där syftet 

var att minska sjukdom och mortalitet samt samhälls- och miljöpåverkan utifrån tobakens 

verkan. En sådan vetenskaplig nationellt förankrad överrenskommelse har förmågan att 

tobaksproblemet kan påverkas på en bredare front. Flera åtgärder på global och lokal nivå 

krävs då man vill ge det tobakspreventiva arbetet en utgångspunkt till att skapa en mer 

hälsosam generation framöver. Sverige anslöt sig först år 2005 till konventionen vilket för 

Sverige innebar att omforma lagar och förordningar samt att från politiskt håll frambringa en 

utveckling kring det tobaksförebyggande arbetet. (FHI, 2009, s.5) Grunden i konventionen 

vilar på två olika syften; dels minska efterfrågan på tobak dels begränsa dess tillgänglighet. 

Åtgärderna innefattades bland annat av en reviderad lagstiftning, policyutveckling på 

området, förebyggande kring tobaksdebut, rökfria miljöer samt utbildning av 

skolverksamheten (Ibid.). 

 

Lagar och förordningar gällande tobak i skolverksamheten 

 

Tobakslagen 

 

För att svara på konventionens interventioner beslutade Sverige om fyra folkhälsopolitiska 

delmål med eftersträvan att uppnås år 2014. Första delmålet utgick från en tobaksfri livsstart 

från 2014 där intensionen är att inga foster eller nyfödda ska utsättas för tobak. Andra 

delmålet avsåg en halvering av antalet ungdomar som börjar röka eller snusa i åldrarna under 

18 år till år 2014, skolverksamheten ses ha ett betydande ansvar och de beslut som tas 
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angående ungdomars möjligheter att få tillgång till tobak samt förändring av den sociala 

acceptans som finns kring tobak. Tredje delmålet syftar till en halvering av rökare bland de 

grupper som röker mest fram till år 2014. Det fjärde och sista delmålet åberopar att ingen 

ofrivilligt ska utsättas för rök i sin omgivning år 2014 vilket avsåg passivrökning (FHI, 2009, 

s.27) I skolan har regeringen utifrån sitt åtgärdsprogram gett FHI i uppgift att konkretisera en 

strategiplan som skolor kan arbeta efter för att uppnå de folkhälsopolitiska delmålen 

(Regeringens åtgärdsprogram för ANDT- politiken, 2011, s.24) FHI:s dokument utgår ifrån 

tobakslagen där Rökfria skolgårdar syftar till efterlevnaden av tobakslagen som råder i 

Sveriges skolor. Tobakslagen är en skyddslag och innefattar såväl ett totalt rökförbud i lokaler 

med barn- och ungdomsverksamhet, som tillhörande ytor i och kring den enskilda skolan. 

Rökförbudet gäller under dag- och kvällstid, och tillsynen för detta har kommunen samt 

personer som är ansvariga för verksamheten exempelvis skolledare/rektor (FHI, 2011, s.13). 

Kommunerna har även en skyldighet att ha informations och kontrollbesök utifrån åtlydnaden 

kring bestämmelser om rökförbud i landets skolverksamheter utifrån tobakslagen, något som 

inte anses prioriterat. FHI:s länsrapport under året 2010 påvisar att endast 58 av 234 

kommuner eller motsvarande 25 procent av kommunerna utförde kontrollbesök utifrån 

tobakslagens bestämmelser kring rökfria skolgårdar (FHI, 2011, s.15). Med avseende på 

användandet av tobak på skolområdet påvisas att 79 procent av skolungdomarna uppger att 

rökning förekommer på skolgården och 34 procent ser vuxna röka på skolområdet vilket kan 

förenas med de nationella delmål som finns kring rökning däribland att antalet ungdomar som 

börjar röka ska bli hälften så stor år 2014 samt kommunens krav på kontrollbesök. (FHI, 

2010a, s.5). Vidare beskriver Sundh (2006, s.68) i sitt diskussionsunderlag en positiv 

påverkan av tobakslagen där det dels blivit en minskad försäljning av tobak till ungdomar 

samt att tillgängligheten har minskat. 

 

Skollagen 

 

Skollagen (2010:800) understryker värdet av att skolan ska utveckla barn och ungdomar till 

ansvarskännande människor i en demokratisk anda. Utveckling ska genomsyra alla ämnen 

och aktiviteter samt elevers förmåga att möta möjligheter och svårigheter i livet. Hälsofrågor 

som exempelvis tobak är en utgångspunkt i denna prevention (ibid.) FHI (2011, s.47) menar 

att om efterlevnaden av skollagen sker utifrån den demokratiska grunden, finns det möjlighet 

till en helhet där föräldrar, personal och elever känner sig delaktiga i arbetet (ibid.). Vidare 

innefattar även skollagen skolhälsovårdens verksamhet, där man i första hand ska vara 



 

 7 

förebyggande för att bevara och förbättra samt verka för elevernas hälsa (Skollag 2010:800, 

2010).  

 

Läroplanen 

 

Rektorn bär ansvar för skolverksamheten utifrån läroplanens direktiv. Läroplanen är en 

förordning och ska följas enligt regeringens utfärdanden. Dess strävan är att skolan som 

helhet ska inriktas mot nationella mål samt ämnesintegrerat och -övergripande 

implementering av tobaksprevention i undervisningen. (Lgr11, 2011, s. 18). Rektorns ansvar 

inbegriper att det ständigt sker en uppföljning och utvärdering av skolans kvalitetsarbete 

(ibid.). FHI (2011, s.20) menar att rektorns ansvar även syftar till att garantera att det 

tobaksförebyggande arbetet hålls levande och aktuellt.  

 

Strategi i tobakspreventivt syfte 

 

Sundh (2006, s.28) påvisar att elever i ett tidigt stadium börjar laborera med tobak. Mellan 

årskurs 7 till 9 ses den största användningen men förekommer i vissa fall så tidigt som i 

årskurs 5. Det finns fem utnämnda faktorer som påverkar konsumtionen av tobak såsom kön 

och ålder på individen, inställningen till tobak med avseende på omgivningen, sociala normer 

från vuxna exempelvis föräldrar och lärare samt synen från samhället med fokus på tobak i till 

exempel lagstiftning och i massmedia. Den avslutande sista faktorn anses vara 

tillgängligheten av tobak (Sundh, 2006, s.28) 

 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, (CAN, 2010, s.56) studie av 

ungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor i Sverige visade att utav de 4829 

informanter från årskurs 9 var det sammantaget 26 procent av pojkarna och 29 procent av 

flickorna som rökte och/eller snusade. Flickor har stått för den största konsumtionen av 

cigaretter sedan CAN startade sina mätningar 1971 (ibid.). Den senaste undersökningen från 

CAN (2011, s.58) visar att andelen pojkar som röker och/eller snusar i årskurs 9 var 23 

procent och andelen flickor var 27 procent. 

 

Den mest effektiva strategin för att minska tobaksanvändandet är att enligt Winroth och 

Rydqvist (2008, s.149) arbeta förebyggande. Inom skolverksamheten blir information och 
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utbildning centrala ledord liksom att påvisa positiva aspekter med en rökfri tillvaro. Preventivt 

arbete kräver en utbildningen som utformas utifrån diskussion och delaktighet, där pekpinnar 

och moralisering förkastas för att istället skapa en motståndskraft mot tobak och påvisa att det 

är modigt att säga nej till tobak. Värderingar gör att barn och unga motstår frestelsen och 

tackar nej. Hänsyn ska även tas till att vuxna och ungdomar ska vara föredömen för varandra 

för att skapa en tobaksfri atmosfär kring arbetet (Ibid.). 

 

Värdegrund 

 

Enbart traditionell faktaundervisning har visat sig verkningslös för att förebygga tobaksbruk 

bland barn och ungdomar. Resultatet blir betydligt bättre om skolan i stället intar en 

helhetssyn i tobaksfrågan och kombinerar faktaundervisning med en väl utformad 

tobakspolicy och utifrån en tobaksfri skoltid samt tobaksavvänjning till elever, personal samt i 

viss mån föräldrar (FHI, 2010b, s.57). FHI ser fyra utgångspunkter för ett hållbart 

tobakspreventivt arbete: 

 

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

sedda av varandra. 

 Skolan ska ha en tydlig policy när det gäller tobak. 

 Policyn ska följas av enhetliga rutiner för hur personalen ska agera om 

en elev använder tobak på skoltid. 

 Skolan ska ge undervisning om hälsa och levnadsvanor och undervisningen 

ska vara ämnesövergripande med inriktning på fakta, attityder och känslor. 

(FHI, 2010b, s.57) 

 

 

Ett tobakspreventivt arbete kan utgå från både lärarens och elevens perspektiv. Eleven kan 

exempelvis med utgångspunkt i grundskolans översiktliga mål känna till grunderna för 

samhällets lagar och normer. Vidare kan eleven tillgodose sig kunskap och vara införstådd i 

vilka rättigheter och skyldigheter som verkar i elevens skola samt i det omgivande samhället. 

Med utgångspunkt från sina rättigheter och skyldigheter kan eleven omsätta denna kunskap 

genom att följa en tobakspolicy i en tobaksfri anda. Vidare kan läraren använda tobakspolicyn 
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som ett verktyg till att exempelvis samarbeta med förälder/vårdnadshavare kring 

tobaksprevention (FHI, 2011, s.49). 

 

Forskningsrapporter från Sverige påvisar att det finns olika synpunkter av vem som har 

ansvaret i tobaksfrågan. Elever ser föräldrarna som utgångspunkt, föräldrarna i sin tur menar 

att skolan hade det yttersta ansvaret och slutligen ser personalen på skolan att det är särkilt 

utbildade personer som är ansvariga. Konklusionen av studien menar att föräldrar och 

skolpersonal bär ett ömsesidigt ansvar samt att elevhälsovården bör se över sin passiva roll 

och i stället engagera sig i elever, föräldrar och lärare i riktning för det tobakspreventiva 

arbetet för att bidra till en tobaksfri generation (Bothmer & Fridlund, 2001, s. 784). 

 

Föräldrarnas insikt kring huruvida arbetet fortskrider i skolan samt vilka regler och åtgärder 

som vidtas vid regelbrytande är en viktig utgångspunkt enligt Wiium & World (2006, s.467) 

Detta baseras på forskningsresultat från Norge där man samlade in data från 15-åriga 

ungdomar över hela landet man tittat på olika samband mellan rökning och föräldraskap 

(ibid.). Resultatet visade att uppsatta regler från skolan angående rökning var beroende av 

normer i hemmet (Wiium & World, 2006, s. 475). Även FHI (2011, s.26) hävdar att rökvanor 

hos unga har ett samband mellan förbud, tillåtelse, konsumtion samt inställning hos föräldrar 

(figur 1.). Även syskon samt mor- och farföräldrar har en markant negativ påverkan på barn 

och unga (FHI, 2011, s.27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 1.) Andel rökande barn i förhållande till föräldrars rökvanor samt om föräldrarna 

tillåter eller förbjuder sina barn att röka. (FHI, 2011, s.26) 
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En överblick på ett samhälleligt plan ses bostadsorten betydelse där sambandet mellan 

kriminella områden, brist på bostäder och social utslagning ger en högre tobakskonsumtion 

(FHI, 2011, s.31). Ytterligare faktorer som kan påverka tobakskonsumtionen med avseende på 

kön där 27 procent av flickorna och 23 procent av pojkarna röker i årskurs 9 på grundskolan 

(CAN, 2011, s.17) Likaså ses även den socioekonomiska statusen som en påverkande faktor 

där en lägre socioekonomisk status har samband med andelen fler rökare FHI (2005, s.15). 

 

ANDT- strategi  

 

Begreppet ANDT syftar till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. Undervisningens 

utformning kring ANDT bör utgå ifrån att eleverna själva deltar i arbetet, vilket innefattar dels 

planering dels genomförande där skollagens direktiv kring elevernas deltagande ligger till 

grund för arbetet. Elevernas kunskaper, tolkningar, uppfattningar och frågor bör genomsyra 

hela arbetet. Intressen och eget ansvar ses som en grundbult för stimulering i ANDT -

området, exempelvis via problembaserat lärande (FHI, 2011, s. 21). Vidare ses föräldrarnas 

involvering som en viktig utgångspunkt genom bland annat utvecklingssamtal och en samlad 

diskussion med föräldrarna med avseende på ANDT- verksamheten på skolan. (ibid.) 

 

Vidare menar skolverket (1999, s.134) att samhällets närliggande verksamheter såsom 

näringsidkare exempelvis tobakshandlare men även fritidsgårdar och föreningsliv spelar en 

betydande roll. Det är viktigt att den externa verksamheten kring skolområdet får en insikt i 

hur skolan/skolorna arbetar med ANDT -området. FHI (2010b, s.57) menar att verksamma 

samhälleliga aktörer såsom idrottsföreningar, frivilliga organisationer med flera, bidrar till ett 

tobakspreventivt arbete (FHI, 2010b, s.57). En kanadensisk studie baserad på data från 82 

slumpmässigt utvalda skolor i fem regioner under åren 2003 till 2004, syftade just till att 

undersöka elevers användning av tobak i samverkan med skolpersonal, observationer av 

närliggande samhälle samt policyprogram. Resultatet visade att höga cigarettpriser, 

tobakspreventiv utbildning samt en tobakspolicy bidrog till ett mindre användande av 

tobaksvaror (Lovato et al., 2010, s.508, 512) 
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Utbildningsinsatser i Sverige kring ANDT i skolverksamheten 

 

Utbildningsinsatser med utgångspunkt i att stödja skolverksamheten utifrån de 

folkhälsopolitiska delmålen har skolverket vidtagit åtgärder med avseende på ANDT- arbetet i 

skolverksamheten. Utbildningsinsatsen är ett uppdrag från regeringen och har till syfte att 

underbygga skolornas skolklimat, generella arbete samt en hälsofrämjande utveckling av 

skolverksamheten. Skolverket ska samla in data i form av kunskaper kring hur skolor arbetar 

med ANDT och komplettera detta om så behövs utifrån undersökningsmaterialet och 

överlämna detta till skolansvarig (Skolverket 2011, s.2). Skolverket (2011, s.5) har även satt 

upp övergripande mål för insatserna då högskolor ska utbilda huvudmålgrupper såsom 

rektorer och lärare i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola. Två 

övergripande mål finns där det första riktas mot att ge kunskaper kring hur man kan påverka 

elevernas bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak i förhållande till frågor som rör 

skolframgång, skoltrivsel samt föräldrasamarbete. Det andra målet syftar till att ge stöd till 

kursdeltagarna i undervisning kring ANDT samt att undervisningen ska vara av hög 

kvalitet.(Skolverket 2011, s.6) Innehållet i utbildningen härleds till flera punkter där 

skolframgång och skolklimat, samarbete mellan skola och föräldrar, social och 

känsloutveckling, samverkan kring barn som far illa samt skolans policy. Gällande innehåll av 

skolans policy menar skolverket att utbildningen ska lyfta betydelsen av en policy i syfte att 

skolorna vet hur de ska agera vid olika situationer kring ANDT- området (Skolverket 2011, 

s.7). 

 

Tobakspolicy 

 

Regeringens åtgärdsprogram för ANDT- området tillsammans med de hälsopolitiska delmålen 

samt WHO:s konvention, ligger till grund för policyarbetet i skolverksamheten. Regeringens 

krafttag kring rökfria miljöer i skolan har sin utgångspunkt i FHI:s strategi från 2010 kring 

hur det förebyggande tobaksarbetet bör drivas för att uppnå konventionens samt de nationella 

delmål som fastslagits. FHI (2011, s.16) poängterar att alla inom skolverksamheten, lärare 

som övrig personal bör tillsammans bör skapa ett gemensamt förhållningssätt gentemot tobak, 

alkohol och droger. Allt bör sedan konkretiseras i ett policydokument.  Regeringens syfte med 

den utarbetade strategi är att landets skolor själva ska kunna utarbeta en policy i ett preventivt 

syfte (Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, 

2011, s.24). 
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Enligt FHI tycks det vanligaste vara att ha en samlad drogpolicy till skillnad från en specifik 

policy som är anpassad för just tobak. En utgångspunkt för ett samlat dokument är att ta 

hänsyn till alla skillnaderna mellan tobak, alkohol och narkotika vilket ett samlat 

drogpolicydokument bör innefatta samt att under hela processen, från utformning till färdigt 

dokument reflektera över skillnaderna. Ett sådant exempel är att droger och andra preparat 

inte förekommer i samma uträckning under skoltid som tobak gör. Ett annat exempel är att 

tobak skapar mer beroende än exempelvis alkohol (FHI, 2011, s.16). FHI (2011, s.14) 

konstaterar kommunens inverkan på policyarbetet i skolverksamheten där statistik från FHI 

visar att det endast finns befolkningsinriktade tobaksförebyggande arbetet med avseende på 

policydokument hos en tredjedel av Sveriges kommuner. En inspirationskälla för både skolor 

och kommuner kan hämtas från landstingen då erfarenheten kring policyarbete har fortskridit 

under en längre tid (FHI, 2011, s.15). 

 

Moore, Roberts, & Tudor-Smith (2001, s.117) genomförde en undersökning på 55 skolor i 

Wales som inkluderade 1375 elever där syftet var att titta på elevers rökvanor i samband med 

policys avseende rökning där datainsamling i form av enkäter. Undersökningen användes till 

att jämföra följande uppsatta kriterier; dels utifrån om skolorna hade en skriven tobakspolicy 

dels om de inte hade en skriven policy. Resultaten visade att skolor med policydokument hade 

omkring 10 procent rökande elever, i omvända förhållanden, alltså utan policy, var antalet 

rökande elever tre gånger fler (ibid.). 

 

FHI framhåller Grimshaw & Stanton forskningsrapport där vikten av ett samlat 

preventionsprogram med inriktning enbart på tobak ses ge långsiktigt positiva effekter av 

användande av tobaksförebyggande program samt att ungdomar minskar eller avstår från 

tobaksbruk (FHI, 2011, s.16). 

 

Evans- Whipp, Bond, Ukoumunne, Toumbourou & Catalano (2010, s.698) forskningsartikel 

avser en kvantitativ enkätundersökning om 3466 ungdomar i USA och Australien där syftet 

var att undersöka risken kring tobaksrökning hos elever på motsvarande högstadiet i 

jämförelse med en tobakspolicy. Resultatet påvisade att risken var omkring en fjärdedel 

mindre att elever rökte under en cirka en månad om uppföljningen kring policyn var noggrant 

genomförd samt att risken var halverad att rökning existerade på skolområdet (ibid.) 

 

 



 

 13 

Darling, Reeder, Williams & McGee (2006, s.108) påvisar ett annat utfall, undersökningen 

utgick från en kvantitativ studie med syfte att se kopplingar mellan rökning hos 

högstadieelever och policydokument. Studien genomfördes i Nya Zeeland där ett 

flerstegsurval utgjordes av 2658 elever på 63 skolor. Resultatet visade att inget samband fanns 

mellan elevers rökvanor och en skriven policy, vidare påvisades att kunskap kring rökningens 

hälsomässiga effekter inte var beroende av en policy på området. 

 

När det gäller konkret policyarbete i skolan finns det anvisningar på vad en tobakspolicy bör 

innehålla framtaget av FHI: 

 

 Vilka regler som gäller på skolan beträffande cigaretter, snus och övriga droger. 

 Vad som händer om någon bryter mot reglerna. 

 En plan för hur man ska arbeta med alkohol, narkotika och tobak i skolans olika 

ämnen och stadier. Det är viktigt att det finns en röd tråd som löper genom elevens 

hela skoltid. Sätt gärna konkreta och utvärderingsbara mål så att arbetet kan följas 

upp! 

 Riktlinjer för hur skolan ska samverka med föräldrarna. 

 Idéer om hur skolan ska samverka med närsamhället. Hur påverka handlare att inte 

sälja tobak eller öl till ungdomar? 

 En plan för skolpersonalens fortbildning. 

 Ett program för avvänjningsstöd till personal som vill sluta att röka eller snusa. 

 Ett program för avvänjningsstöd till elever som vill sluta röka eller snusa. 

 Riktlinjer för hur policyn fortlöpande ska följas upp och vem som har ansvar för detta. 

(FHI, 2005, s.19) 

 

Metod 

 

I metodavsnittet följer en beskrivning av studiens metodval samt en kortare beskrivning av 

innehållsanalys som forskningsmetod. Vidare följs en beskrivning av urval, en redogörelse av 

dataanalysmetod samt etiska hänsynstaganden. 
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Val av metod 

 

Undersökningen utgår från FHI:s strategier kring ett tobakspreventivt arbete med inriktning 

mot policyarbete i Hallands skolor. En utvärdering ska utröna i vilken omfattning skrivna 

dokument finns samt dess innehåll utifrån FHI:s anvisningar vad som bör ingå i en policy.  

 

Studien inspireras av innehållsanalys som forskningsmetod för att kunna se utmärkande drag 

och analysera innehållet i de skrivna policydokumenten. Bryman (2011, s. 281) beskriver 

innehållsanalys som en lämplig metod till att analysera olika former av dokument.  

 

Syftet med innehållsanalys utgår ifrån att tidigare utformade tabellkategorier utgör verktyget 

för att tolka innehållet i dokumentet på ett objektivt angreppsätt. Objektiviteten tar sig uttryck 

i den mall som studien utgår från och är ett analysverktyg som kan ge likvärdigt resultat i 

vidare forskning. Bryman (2011, s.282) betonar vikten av objektivitet i den mening att 

forskarens personliga värderingar i så liten omfattning som möjligt ska påverka processens 

gång. 

 

I avsnittet dataanalysmetod redovisas (tabell 3.) vilket har till syfte att på ett objektivt sätt 

redovisa hur policydokumenten uppfyller FHI:s rekommendationer till vad som bör ingå i en 

policy. Analysen utgår från en operationaliserade teorier, lagstadgar samt förordningar kring 

tobaksprevention i syfte att framhålla dokumentens utformningsgrad. 

 

Urval 

 

Studien utgår från ett målstyrt urval vilket innebär att forskaren själv väljer vilket material 

som ska undersökas på ett strategiskt sätt, allt sker efter forskarens egna frågeställningar 

och/eller problemområdet för att kunna uppnå sitt övergripande forskningsmål (Bryman, 

2011, s.392). Detta avspeglas i studien där en undersökning kring grundskolors 

tobaksförebyggande arbete med avseende på policydokument ska utvärderas i Hallands län. 

 

Samtliga skolor i urvalet är kommunala grundskolor fördelade över hela länet. En 

avgränsning av studien utgörs av grundskolans senare år vilket innefattar årskurserna 6-9 

alternativt 7-9 beroende på skolutformning. Skolorna kan alltså omfatta förskoleklass men 
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fokus ligger på årskurs 6-9. Studien innefattar inte friskolor inom Hallands län dels då en 

jämförelse mellan friskolor samt kommunala skolor krävts och hade påverkat 

sammanställningen av resultatet, dels där den gemensamt styrande organisationen är 

kommunen och inte den privata sektorn. 

 

Avgränsningen till Hallands län motiveras av det egna intresset då jag själv kommer att vara 

verksam inom detta område, att området inbegrips i regeringsbeslutet och åtgärdsprogram 

samt de folkhälsopolitiska delmålen.  

 

Telefonkontakt med respektive kommunkontor har gjorts för att ta reda på antalet grundskolor 

i Halland se (tabell 1.) 

 

Kommun Antal Grundskolor 

Kungsbacka 
14 

Varberg 16 

Falkenberg 5 

Halmstad 10 

Hylte 1 

Laholm 3 

 

Totalt antal= 49 

 

Tabell 1. Översikt över antalet grundskolor årskurs 6-9 i Halland. 

 

Kontakt med grundskolorna har gjorts via mail se (bilaga 1.) för att kunna genomföra 

utvärderingen i min studie där ansvarig för verksamheten fick förfrågan om jag fick ta del av 

skolans gällande policydokument innehållande tobak. Mail har även skickats till ansvarig på 

respektive kommun i samma fråga då det inte funnits en tobakspolicy på skolnivå enligt den 

kontaktade skolan.  
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Redovisning av resultatet från mailförfrågningen utgår från fyra svar se mall (tabell 2.) 

 

 Ja – Skolans svar är att det finns ett policydokument som avser tobak. 

 Nej – Skolans svar är att det inte finns ett policydokument som avser tobak. 

 Inget svar – Kontaktförfrågan är inte besvarad. 

 Under process – Skolor som besvarar kontaktförfrågan med att utformning av ett 

policydokument är under arbete. 

 

Kontaktsvar: Antal skolor: 

Ja 
 

Nej 
 

Inget svar 
 

Under 

process  

  
Totalt= 49 

 

Tabell 2. Mall för antal svar kring skrivna tobakspolicydokument i Halland.   

 

 

Dataanalysmetod 

 

En sammanställning av vad som enligt FHI bör ingå i en tobakspolicy har genomförts i syfte 

att analysera de Halländska grundskolorna under förutsättning att det finns ett skrivet 

dokument gällande tobak (Tabell 3).  

 

Beskrivning av tabell 3: 

 

Kolumn innehållande Skola 2,3, 10- avser grundskolor som har ett skrivet policydokument i 

Hallands län. Ett kryss symboliserar att någon av punkterna som förklaras nedan är uppfyllda. 

Ett streck (-) syftar till att analys inte varit möjlig på grund av bristfälligt innehåll i 

dokumentet. Kolumnen med rubriken Innehåll innefattar en konkretisering av 

påverkansfaktorer i det tobakspreventiva arbetet. Ordningen i kolumnen ges inte högre eller 
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lägre prioritet, samtliga listade faktorer ses således betydelsefulla. Punktlistan nedan redogör 

för ramverkets utformning samt hur analysen genomförs utifrån skolornas 

tobakspolicydokument.  

 

 Regelverk – Beaktning av tobakslagens (1993:581) gällande regler angående tobak 

anges.  

 Regelbrytning – Vilka följder som vidtas om en elev påträffas använda tobak. 

 Ämnesövergripande – Undervisning med avseende på rektorns ansvar gällande 

ämnesintegrering samt ämnesövergripande utbildning skildras utifrån rådande läroplan 

(Lgr11, 2011, s. 16). 

 Föräldrasamverkan – Information samt involvering av föräldrar beskrivs med 

avseende på det tobakspreventiva arbetet i skolverksamheten (FHI, 2011, s. 21). 

 Samverkan närsamhället – Externa verksamheter såsom näringsidkare, föreningar 

etc. beskrivs i dokumentet (Skolverket 1999, s.134). 

 Fortbildning – Högskolekurser alternativt fortbildning av skolpersonal i linje med 

regeringens beslut angående utbildningsinsatser kring ANDT- skolverksamheten 

behandlas (Skolverket 2011, s.5). 

 Avvänjningsstöd- elev, lärare – Tobaksavvänjning erbjuds för elever och lärare på 

skolan i riktning mot FHI:s strategier för tobaksprevention (FHI, 2010b, s.57). 

 Uppföljning av policy – Det övergripande ansvaret vilka som genomför utvärdering - 

och uppföljningsarbete benämns i dokumentet där rektorn har det övergripande 

ansvaret utifrån läroplansförordningen (Lgr11, 2011, s.16). 
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Innehåll Skola 

1 

Skola 

2 

Skola 

3 

Skola 

- 

Regelverk 
    

Regelbrytning 
    

Ämnesövergripande 
    

Föräldrasamverkan 
    

Samverkan 

närsamhället     

Fortbildning 
    

Avvänjningsstöd- 

elev, lärare     

Uppföljning av policy 
    

 

 

Tabell 3. Analysverktyg för tobakspolicydokument i halländska grundskolor utifrån FHI. 

 

 

Etiska hänsynstaganden 

 

Bryman (2011, s.131, 132) beskriver forskningens etiska principer utifrån fyra punkter vilka 

är informationskrav, samtyckekrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. De etiska 

hänsynstaganden som jag ställt mig till är att samtliga skolor fick information om att skola 

samt tillhörande policydokument skulle vara anonymt i studien i tanken om att minimera 

risken att inte skolorna deltog på grund av att bli utpekade i undersökningen. 
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Resultat och analys 

 

Resultat och analys presenteras utifrån studiens två frågeställningar. Den första 

frågeställningen avser resultatet för datainsamlingen och den andra tar sitt uttryck i hur 

analysen av grundskolors tobakspolicys är formade utifrån FHI:s rekommendationer.  

 

1) I vilken utsträckning finns en skriven tobakspolicy i Hallands län? 

 

Resultatet utifrån den första frågeställningen baseras på de totalt 49 grundskolorna i Hallands 

län som innefattas i Kungsbacka-, Varberg-, Falkenberg-, Halmstad- samt Hyltes kommun. 

Resultatet redovisas i (tabell 4.) och visar att 33 skolor har ett dokument innehållande tobak, 3 

skolor i länet uppges vara utan dokument och 13 verksamheter har inte besvarat 

kontaktförfrågan. Ingen av de 49 grundskolorna uppger att policydokument är under 

utformning inte heller en drogpolicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Resultat utifrån antal svar kring skrivna tobakspolicydokument i Halland.   

 

2) Är tobakspolicydokumenten utformade utifrån folkhälsoinstitutets 

rekommendationer kring vad som bör ingå i en tobakspolicy?  

 

Utav de totalt 49 grundskolorna i Hallands län uppgav 33 skolor att de hade en skriven policy 

innehållande tobak där de antingen hänvisade till ett samlat dokument för kommunens alla 

Kontaktsvar: 
Antal 

skolor: 

Ja 33 

Nej 3 

Inget svar 13 

Under process 0 

 
Totalt= 49 
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grundskolor eller skickade dokumentet som avsåg den enskilda skolan. Resultatet av de 33 

skolverksamheterna grundas i dataanalysmetoden utifrån 8 definierade punkter med 

utgångspunkt från FHI:s rekommendationer kring vad som bör ingå i tobakspolicydokument. 

Detta presenteras i (tabell 5.). 

 

Innehåll Skola 1  Skola 2 Skola 3 Skola 4 Skola 5 Skola 6 

Regelverk x x - x x x 

Regelbrytning x - - - - - 

Ämnesövergripande x - - - - - 

Föräldrasamverkan x - x x x x 

Samverkan närsamhället - - - - - - 

Fortbildning - - - - - - 

Avvänjningsstöd- elev, lärare x - - - - - 

Uppföljning av policy x - x - - - 

Innehåll Skola 7 Skola 8 Skola 9 

Skola 

10 

Skola 

11 

Skola 

12 

Regelverk x x x x x x 

Regelbrytning - - - - - - 

Ämnesövergripande - - - - - - 

Föräldrasamverkan x x x x x x 

Samverkan närsamhället - - - - - - 

Fortbildning - - - - - - 

Avvänjningsstöd- elev, lärare - - - - - - 

Uppföljning av policy - - - - - - 

Innehåll 
Skola 

13 

Skola 

14 

Skola 

15 

Skola 

16 

Skola 

17 

Skola 

18 

Regelverk x x x x x - 

Regelbrytning - - - - - - 

Ämnesövergripande - - - - - - 
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Föräldrasamverkan x x x x x - 

Samverkan närsamhället - - - - - - 

Fortbildning - - - - - - 

Avvänjningsstöd- elev, lärare - - - - - - 

Uppföljning av policy - - - - - - 

Innehåll 
Skola 

19 

Skola 

20 

Skola 

21 

Skola 

22 

Skola 

23 

Skola 

24 

Regelverk - - - - - - 

Regelbrytning - - - - - - 

Ämnesövergripande - - - - - - 

Föräldrasamverkan - - - - - - 

Samverkan närsamhället - - - - - - 

Fortbildning - - - - - - 

Avvänjningsstöd- elev, lärare - - - - - - 

Uppföljning av policy - - - - - - 

Innehåll 
Skola 

25 

Skola 

26 

Skola 

27 

Skola 

28 

Skola 

29 

Skola 

30 

Regelverk - - - - - - 

Regelbrytning - - - - - - 

Ämnesövergripande - - - - - - 

Föräldrasamverkan - - - - - - 

Samverkan närsamhället - - - - - - 

Fortbildning - - - - - - 

Avvänjningsstöd- elev, 

lärare 
- - - - - - 

Uppföljning av policy - - - - - - 

Innehåll 
Skola 

31 

Skola 

32 

Skola 

33 
   

Regelverk - - - 

   
Regelbrytning - - - 
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Ämnesövergripande - - - 

   
Föräldrasamverkan - - - 

   
Samverkan närsamhället - - - 

   
Fortbildning - - - 

   
Avvänjningsstöd- elev, lärare - - - 

   
Uppföljning av policy - - - 

    

Tabell 5. Resultat av innehållsanalys i Hallands grundskolor med avseende på skolor som 

angivet att dem har ett policydokument innehållande tobak. Kryss symboliserar 

innehållspunkten är uppfylld och streck (-) syftar till att analys inte varit möjlig. 

För att synliggöra vad som beskrivs i de olika policydokumenten inleds analysen med en 

övergriplig förklaring på dokumentens utformning med avseende på struktur, vidare 

presenteras varje enskild konkretisering i kolumnen innehåll var för sig samt övriga 

implikationer i analysprocessen nedan. 

 

Policydokumentens utformning 

 

Studien innefattas av 33 skolor som uppges ha tobakspolicydokument enligt mailkontaken. 

Två kommuner, omkring 90 procent av skolorna i studien utgår från ett samlat 

policydokument på kommunnivå. De övriga har en egen utarbetad policy på skolnivå. 

 

Ett av dokumenten vilket innefattar skolorna 4-17 har en broschyrliknande karaktär och är en 

samlad drogpolicy för alla kommunala grundskolor. Strukturen visas dels löpande text dels 

punktform. Det övergripande målet för samtliga skolor beskrivs ”totalkonsumtionen av 

alkohol och tobak ska minska, ingen ungdom ska göra sin alkohol och tobaksdebut innan 18 

års ålder och kommunen ska vara fri från narkotika och dopning.”. Tobaksprevention 

genomsyras inte utan fokus ligger istället på narkotika och hur detta ska hanteras i 

verksamheten. Det som synliggörs att dokumentet även innefattar tobak är även att ”droger 

är substanser som är sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande” där ”tobak” är en 

av punkterna samt att tobaksslagen har beaktats vid utformningen. 
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Dokumentet som avser skolorna 18-33 är en Alkohol- och drogplan där utformningen är som 

ett informationsblad till elever, skolpersonal samt föräldrar. Strukturen är av 

punktformskaraktär med rubriker som avgränsning. Av dokumentet framgår att ansvarig på 

kommunen, rektor, lärare, elever samt övrig personal i verksamheten har samverkat för 

färdigställande av dokumentet. Den samlade planens fokus ligger på alkohol och droger, det 

framgår inte att det avser tobak och ses därför inte kunna undersökas utifrån analysverktyget. 

 

Skola 1 har en policy som avser den enskilda skolans område och benämns som en 

handlingsplan i syfte att eftersträva en ”tobaksfri skola”. Handlingsplan avser vilka åtgärder 

som vidtas vid brukande av tobak men fokus läggs även på strategier, information, 

ämnesöverskridande arbete, personalens förhållningssätt samt rökavvänjning. Det 

övergripande målet utgår från att ”minska elevers användning av tobak. Elever ska inte börja 

röka under skoltid på grund av kamrattryck”.  Den övergripande sammansättningen av 

dokumentet är rubriksystem med dels punktform dels löpande text.  

 

Skola 2 har ingen utskriven policy på området utan är ett samlingsdokument för skolans 

ordningsregler där en punktlista beskriver vad som gäller på skolområdet. Tobaksbegreppets 

koppling nämns utifrån följande: ”Under skoltid får vi inte röka, snusa eller använda andra 

droger. Inte heller förvara något av detta på skolan” 

I övrigt är exempelvis respekt gentemot varandra, stämning i matsal, sen ankomst, påfrestande 

föremål såsom mobiltelefoner de områden som behandlas i dokumentet. 

 

Skolar 3 utgår från en handlingsplan mot droger där tobak innefattas i övergripande mål där 

skolan ska ”Förebygga och förhindra rökning och användandet av snus”. Vid framtagning av 

dokumentet beskrivs att elevhälsan, rektor, lokala styrelsen samt elevrådet har varit delaktiga i 

arbetet. Planen avser droghantering i första hand där strategier, rutiner vid drogmissbruk samt 

vilka åtgärder som ska vidtas om en elev ertappas vara påverkad ligger i fokus.  

 

Regelverk 

 

Tobakslagen (1993:581) gav sitt uttryck i 16 av de 33 skolorna i studien med ett definierat 

regelverk kring tobak. Skola 1 betonade att personal har översynsplikt gentemot lagen där de 

omedelbart ska vidarerapportera när elever röker på skolområdet samt att ”Varje enskild 

lärare/personal påpekar att det är rökförbud på skolan”. Vad gäller elevernas kunskaper i 
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skola 1 beskrivs att ”Eleverna ska få kunskap om tobakslagen och om tobakens skadliga 

inverkan på hälsan”. 

Skola 2 beskriver vad som gäller på skolan kring tobak på följande sätt ”Under skoltid får vi 

inte röka, snusa eller använda andra droger. Inte heller förvara något av detta på skolan”. 

Skolorna 4-17 inbegriper tobakslagen på följande sätt; ”Vid utarbetandet av denna policy har 

bland annat följande styrdokument beaktats:” och ”Tobakslagen” var ett av de 

hänsynstaganden som punktats upp. Ingen av skolorna i studien framhöll i textform vad 

tobakslagens står för. 

 

Regelbrytning 

 

En av 33 skolor i undersökningen har åtgärder att vidta enligt sitt gällande policydokument 

för regelbrytande åtgärder. Skola 1 anger att två steg ska genomföras vid påträffad elev som 

röker, det första steget avser att ”Varje enskild lärare/personal påpekar att det är rökförbud 

på skolan. Därefter vidtalas mentor och eleven informeras om att målsman kommer att 

kontaktas”. Den andra vidtagande åtgärden avser att ”Mentor kontaktar familjen dvs. 

förälder/vårdnadshavare så snart som möjligt och ansvarar för en återkoppling vid 

utvecklingssamtalet”. 

 

Ämnesövergripande 

 

Skola 1 är den enda skolan som har en definierad syn på hur ämnesövergripande arbete ska 

ske på skolans område. Detta utförs med hjälp av exemplifierande frågeställningar till hur 

arbete ska bedrivas vilket framhålls på följande sätt: ”Hur påverkas hälsan och konditionen?, 

Vad kostar det att röka?, Vad kan man köpa istället?, Vilka lagar och regler finns kring 

tobaksanvändning?”  

 

Föräldrasamverkan 

 

16 av 33 grundskolor i undersökningen har beskrivit samverkan med hemmet. Skola 3 

beskriver att vårdnadshavaren får ett utskick om vad som gäller på skolan kring tobak och 

övriga droger, att elever i årskurs 6 får information vid skolstart av elevhälsan och att 
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diskussion på föräldramöten sker i samma årskurs. Skola 1 benämner att ”Information på 

föräldramöten samt vid utvecklingssamtal” ska ske. I skolorna 4-17 utgörs föräldrasamverkan 

i form av att ”Skolan ansvarar för att informera om drogpolicy och handlingsplan för 

samtliga elever och föräldrar/vårdnadshavare”. 

 

Samverkan närsamhället 

 

Ingen av de 33 skolorna benämner någon form av samverkan utanför skolverksamheten i 

policydokumenten gällande tobak. 

 

Fortbildning 

 

Ingen av de 33 skolorna benämner någon form av vidareutbildning i policydokumenten 

gällande tobak. 

 

Avvänjningsstöd- elev, lärare 

 

Endast skola 1 beskriver policydokumentets syfte gällande avvänjningsstöd av de 33 skolorna 

som studien innefattar. Policyn framhäver ansvaret är att skolhälsovårdens ”Skolhälsovården 

förmedlar kontakt för rökavvänjning”, dock saknas angivelse till vem/vilka hjälpen ska gå till 

inom skolverksamheten.  

 

Uppföljning av policy 

 

Uppföljning av policydokumenten sker kontinuerligt hos skolorna 1 och 3. Skola 1 framställer 

att ”rektorer ansvarar för uppdatering av planen” samt att ”planen utvärderas årligen, dock 

senast under november månad”. Skola 3 beskriver att policyn ”revideras årligen”, dock 

saknas vem som är ansvarig.  

 

Övriga implikationer i analysprocessen 

 

Skola 1 är den enda verksamhet som i det närmaste innehållsmässigt når upp till de åberopade 

kriterierna från analysmetoden som baserades på FHI:s rekommendationer vad som bör ingå i 
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en tobakspolicy. Det fanns en stringens i dokumentet där det genomlöpande kunde ses att 

inspiration hade hämtats från FHI:s rekommendationer.  6 av 8 punkter i uppfylldes utifrån 

konkretisering av vad policydokumenten bör innehålla. I analysen uppkom även flera olika 

benämningar på vad respektive skola i studien avser som ett preventivt dokument gällande 

tobak där dokumenten var namngivna utifrån drogplan, drogpolicy, handlingsplan för 

tobaksfri skola samt ordningsregler framkom. 

 

Diskussion och slutsats 

 

Regeringen har gett skolverket i uppdrag att vidta åtgärder i ANDT- området i landets 

samtliga skolor. Syftet är att bland annat främja skolklimat och preventionsinsatser i 

skolverksamheten (Skolverket 2011, s.2) Skildringen återfinns inte enligt min mening vilket 

jag ser utifrån en implementeringskomplikation där kommunikationen mellan kommun och 

skola inte fungerar fullt ut där exempelvis struktur och innehåll i dokumenten överrensstämde 

med FHI:s rekommendationer samt att studiens resultat påvisade att en betydande andel av 

skolorna i studien inte uppfyllde de konkretiserade analyskraven. 

 

90 procent av de skolor som deltog i studien hade ett samlat policydokument som utgick ifrån 

kommunen. Inget av dokumenten beskrev vem eller vilka som var ansvariga för uppföljning 

samt hur framställning av policyn var upplagd. En tanke är att det dels är en 

kommunsamordnare som själv kan ha format dokumentet och dels att man utifrån regeringens 

ANDT- strategier inkluderat elever, lärare och skolpersonal i utformningen av dokumentet. 

FHI (2011, s.16) menar att samverkan och delaktighet hos alla berörda är av betydelse under 

hela processen vid en utformning av ett tobakspolicydokument. Resonemanget kan ses i 

relation till en av de skolor i studien som på egen hand hade utarbetat en policy kring tobak 

och rektor var angiven till att ha det övergripande ansvaret. 

 

I 17 av 33 skolor speglas hemmets inblick i skolans tobakspreventiva arbete ses utifrån 

studien mestadels som en informationsbaserad kommunikation mellan skola och 

vårdnadshavare. Implementeringen av policyn visas endast hos en skola där information kring 

policyn ges dels till föräldrar dels till elever vid terminsstart i årskurs 6. En tanke är att 

dokumenten vid fler en ett tillfälle nämns, inte bara i enskilda situationer utan istället vid 

upprepade tillfällen implementera policyn för att eleverna själva ska kunna verka för en 
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efterlevnad av en rökfri skola. Utifrån tidigare forskning där normer från föräldrar, syskon, 

mor- och farföräldrar är av betydande grad utifrån skolans uppsatta regelstruktur i relation till 

studiens resultat tycks inte involveringen vara lika omfattande som tidigare studier åberopar. 

 

I två av länets kommuner har en sammanslagning av ANDT- området utmynnat i en 

drogpolicy. I förhållande till undersökningen ses inte detta ha fungerat i den uträckning där en 

betydande andel av skolorna inte har ett dokument som utgår ifrån FHI:s rekommendationer, 

vilket syftar till tobaksområdet. Skillnaderna mellan ANDT- området tycks inte ha åberopats i 

den omfattning som FHI förespråkar då resultatanalysen visar att de samlade 

policydokumenten inte var lika omfattande som de med endast tobak. Det är även tänkvärt att 

närmare hälften av skolorna inte har ett drogpolicydokument innehållande tobak men uppger 

detta i mailförfrågan samt att flera skolor inte tycks ha stöd hos kommunen vilket är 

kommunens skyldighet gentemot tobakslagen (1993:581). Det bör även hållas i åtanke att det 

har distribuerats material från skolverket via FHI med avseende på rökfria skolgårdar till 

samtliga kommuner vilket fastslås i (Regeringens åtgärdsprogram för ANDT- politiken, 2011, 

s.24). 

 

I närmare hälften av skolorna som uppgett att de har en policy påvisas att hänsyn har tagits till 

tobakslagen (1993:581) utifrån studiens resultatanalys. I endast en av skolorna som omfattas 

av studien tycks tobaksprevention vara prioriterad. Några exempel är att skola 4-17 beskriver 

att dem har beaktat tobakslagen vid utformningen i arbetet, skola 1 beskriver att elever ska 

vara införstådda i vad lagen säger och att lärare ska påpeka förbudet på skolområdet om det 

uppdagas att en elev röker på området samt vidare kontakta förälder/vårdnadshavare. 

 

En anledning till varför 13 skolor valt att inte besvara mailförfrågningen skulle hypotetiskt 

sett kunna vara för att de helt enkelt inte har någon tobakspolicy på skolan och att det i sig 

skulle framstå negativt. Likt de tre skolor som helt saknar tobakspolicydokument. 

Beaktansvärt är även att ingen av skolorna anger att ett tobakspolicydokument är under 

process. 

 

Skola 1 i studien nämner att avvänjningshjälp till att sluta röka ska erbjudas, dock i vaga 

ordalag då de inte uttryckt vem hjälpen avser. En reflektion är att skolans intension ska vara, 

att så få som möjligt ska bruka tobak men även att skolan ska erbjuda avvänjningsstöd för att 

skydda både lärare, elever och övrig personal från ett tobaksberoende. 
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Rektorns ansvar gällande ämnesövergripande och ämnesintegrerande insatser skildras endast i 

en av de totalt 33 skolor som studien omfattas av, där olika frågeställning kring vad som kan 

diskuteras framställs. Ett exempel är att diskutera är hur hälsa och kondition påverkas. Det är 

uppseendeväckande att rektorn på respektive skola inte har tagit läroplanens direktiv i anspråk 

vid utformningen samt att kommunen inte har framfört de åtgärder som regeringen har 

beslutat. 

 

Kontakter utanför skolans verksamhet ses inte främjas utifrån resultatet då inga 

policydokument nämner detta i skriftlig form vilket förstärker tanken kring att det egna 

området i och kring skolan ska underbyggas i policydokumentet. I avsnittet ANDT- strategier 

ovan visar forskning på området att ju fler som samverkar och hjälps åt, desto bättre resultat 

dock måste ett övergripande ansvar tas av kommunen. Ansvaret bör speglas i arbetet dels för 

att nå de folkhälsopolitiska delmålen till år 2014 dels att kommunen tar folkhälsofrågor på 

allvar. 

 

Winroth och Rydqvist (2008, s.149) synliggör det preventiva arbetet för att minska 

tobakskonsumtionen där utbildning, information och delaktighet är ledord vilket kan 

sammanlänkas med FHI:s rekommendationer där vikt läggs vid information och utbildning till 

skolpersonal och elever i förebyggande syfte. Studien påvisar att närmare hälften av skolorna 

inte har en utarbetad policy för det förebyggande tobaksarbetet vilket för en tanke till att 

kommunikationen mellan kommun och skola inte fungerat och/eller att regeringens 

åtgärdsprogram i form av FHI:s rökfria skolgårdar inte har implementerats hos landets 

kommuner i den utsträckning som regeringen beskriver. 

 

33 av de 49 grundskolor som innefattas i Hallands län har en policy, dock kan inte studien 

åberopa vilken faktisk verkan dokumentet har på de olika skolorna med hänsyn till studien, 

ingen kartläggning sker kring hur stor andel av den enskilda skolans barn och ungdomar som 

brukar tobak samt i vilken omfattningsgrad. Tänkvärt är att studien kunde kompletteras med 

Moore, Roberts, & Tudor-Smith (2001, s.117) enkätundersökning där jämföranden kring 

skolor som hade en policy i motsats till skolor utan där resultatet belyste att det var tre gånger 

fler elever som rökte i skolor som saknade ett skrivet tobakspolicydokument. 

 

Beaktansvärt är att de 49 grundskolor som ingår i Hallands läns avviker gentemot de 

föreskrifter som är beslutat på regeringsnivå, flertalet analyspunkter har inte uppnåtts i 
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resultatredovisningen vilket utgår ifrån FHI:s rekommendationer kring vad som bör ingå i ett 

tobakspolicydokument. 

 

Forskningsmässiga och praktiska implikationer 

 

En intressant utgångspunkt utifrån studiens resultat är att undersöka, hur långt övriga län i 

Sverige har fortskridit vad gäller tobakspolicyarbete i skolverksamheten dels på 

grundskolenivå dels i gymnasieskolan. Det kan i ett vidare perspektiv även ses intressant att 

utröna hur långt frisskolors arbete har fortgått samt att undersöka skolor utan och med ett 

policygrundat dokument i förhållande till antalet barn och ungdomar som röker på skolan. 

 

Bryman (2011, s.296) ser innehållsanalys som en öppen forskningsmetod i den mening att 

man på ett rationellt och enkelt sätt kan beskriva hur urvalets utformning ter sig samt vad 

analysverktyget innehåller. Detta medför möjligheter till att enkelt göra olika former av 

uppföljningsstudier. Innehållsanalysen förknippas oftast därför med benämningen objektiv 

analysmetod (ibid.). Med utgångspunkt i detta resonemang ser jag därför möjligheten att fler 

studier görs för att kunna ge en mer komplett bild över skolors tobakspreventiva arbete på 

nationell nivå. 

 

Metoddiskussion  

 

Urvalet utformningen kan ta flera olika vändningar dels kan analysen ha hämmats på ett 

negativt sätt utifrån den etiska utgångspunkten gällande att alla skolor och dokument skulle 

vara anonyma i studien, dels med avseende hur resultatet hade påverkats om skolorna hade 

fått omvända premisser gällande anonymitet. En invägning är även tid för urvalet där 

mailförfrågan skulle dels skickats ut ett flertal gånger dels under en längre period för att ge 

tillräckligt med tid åt studiens skolverksamheter. 

 

Min upplevelse är att analysverktyget var till god hjälp när jag skulle analysera skolorna i 

studien. Analysverktyget i sig ser jag ha ökat reliabiliteten samt validiteten då analysen utgick 

ifrån samma innehåll och att studien innefattade ett begränsat område samt ett bestämt 

urvalsunderlag i form av Hallands län. 
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Analysmetodens direkta koppling till FHI:s rekommendationer kring tobakspolicyarbete kan 

även ha sammanfogats med drogpolicyarbete i studien då en stor andel av skolorna hade ett 

samlat dokument för att i ett vidare perspektiv få ett mer utförligt resultat, i den mening att 

man inte tar hänsyn till värdet i det som rör andra delar av hälsoarbetet som exempelvis 

alkohol och narkotika i skolverksamheten. 

 

13 av 49 skolor svarade inte på förfrågan gällande tobakspolicy, en kritisk tanke är att detta 

kan ha berott på ett flertal faktorer dels att mailförfrågan skulle ske vid upprepade tillfällen 

under en längre tid och dels att telefonkontakt med skolverksamheten kunde varit en 

kompletterande faktor. Vidare ses kontakten med respektive skola som en utgångspunkt där 

vikten av att delta i studien kunde synliggjorts på ett bättre sätt. Utifrån rektorns förfarande 

ses en utgångspunkt till det uteblivna deltagandet att man inte tillgodosett sig de lagar och 

förordningar som gäller samt forskningen på området, vilket i sin tur kan sammanfattas som 

om att rektorn inte prioriterat tobakspreventivt arbete. Utifrån hela skolans perspektiv kan 

implementeringen av den nya läroplanen samt nytt betygsystem ligga bakom bortfallet i 

studien. 
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Bilagor: 
 

 

Bilaga 1: Mailkontakt 

 

 

Hej!  

 

Mitt namn är Mattias Pålsson och är lärarstuderande på Högskolan i Halmstad. Jag håller just 

nu på med mitt avslutande examensarbete. Syftet med ex-arbetet är att studera olika skolors 

tobakspolicy där dokument och skola är helt anonyma.  

 

Min fråga är om det finns möjlighet att jag kan få ta del av ert dokument kring 

drogpolicy/tobakspolicy? Jag hade gärna fått detta över mail om möjligt då jag inte har 

tillgång till fax eller liknande.  

 

Med vänliga hälsningar  

Mattias 

 


