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Rökfria skolgårdar  
i Göteborg – finns det?



VI SKALL STRÄVA EFTER 
STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR!

Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001. 
För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss själva. 
Genom att skaffa oss egen erfarenhet av miljöledning blir vi en bättre samarbetspartner till företag, 
organisationer och enskilda i deras miljöarbete.

Miljöpolicy
Miljöförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljönämnden för att nå visionen om den långsiktigt hållbara 
utvecklingen av staden. För att vi ska bli framgångsrika är det viktigt att vi i alla situationer uppfattas som 
goda förebilder. 

Vår egen påverkan
Vi ska när vi utför vårt arbete vara medvetna om vår egen miljöpåverkan. 
Denna påverkan uppkommer som följd av innehållet i de tjänster vi producerar och hur vi till exempel 
utnyttjar våra lokaler, reser i tjänsten och gör våra inköp. 

Ständiga förbättringar
Vi ska arbeta för att åstadkomma ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöarbete. 
Detta innefattar både direkt som indirekt påverkan. 

Bli ledande 
Vi ska med vår egen miljöanpassning ligga över de krav vi som tillsynsmyndighet ställer på andra. 
Detta innebär att vi med god marginal följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verk-
samhet samt att vi med detta åtar oss att bedriva ett förebyggande miljöarbete. 

Samarbete med andra 
Vi ska ständigt arbeta med att utveckla miljöarbetet genom samarbete och utbyte med andra aktörer. 

Vi själva som resurs 
Vi ska nå goda resultat i miljöarbetet genom kunnig och engagerad personal som ansvarsfullt och med 
helhetsperspektiv tar aktiv del i arbetet. Förvaltningen satsar kontinuerligt på utbildning och information 
för att alla anställda ska kunna ta ansvar i enlighet med budget och interna miljömål.
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Förord 
 
Rökfria skolgårdar i Göteborg – finns det? Miljöförvaltningen i Göteborg Stad 
önskade få svar på denna fråga och startade en undersökning hösten år 2007. 
Undersökningens syfte var att kartlägga förekomsten av elevers rökning inom 
skolans område. Ungdomars rökning påverkas bland annat av tobakens 
tillgänglighet och en tillåtande miljö. En tydlig tobakspolicy skapar en medveten 
hållning i tobaksfrågan. Tillsyn av tobakslagens bestämmelser om rökfri 
skolgård och 18 års gräns för försäljning av tobak är viktiga komponenter i 
arbetet med mål att barn och ungdom inte skall börja röka eller snusa. 
 
Rapporten avser att vara ett stöd i det fortsatta arbetet kring tillsynsverksamhet 
enligt tobakslagen samt skolans tobaksförebyggande insatser. 
 
Vi riktar ett tack till samordnade skolsköterska på skolhälsovårdsenheten vid 
Sociala resursförvaltningen i Göteborg samt till alla skolsköterskor verksamma 
inom Göteborgs Stad för deras medverkan.  
 
 
 
 
Agneta Alderstig  Per Haglind 
Projektledare   Stadsläkare 
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Sammanfattning 
 
Det råder rökförbud på alla skolgårdar sedan år 1994 (tobakslagen 1993:581). 
Trots det, röks det på nästan hälften av skolgårdarna i de kommunala 
högstadieskolorna och på alla utom en gymnasieskola i Göteborg.  
 
Miljöförvaltningen i Göteborg undersökte hösten år 2007 i vilken utsträckning 
rökning förekommer inom skolans område med hjälp av ett frågeformulär. Detta 
skickades ut via skolhälsovårdsenheten till samtliga 170 skolsköterskor 
verksamma inom Göteborgs Stad. I sändlistan ingick skolsköterskor inom 
kommunala grund- och gymnasieskolor samt friskolor och privatskolor. 
Frågeformuläret avsåg grundskola årskurs 7-9 (högstadieskolor) och 
gymnasieskolor. I frågeformuläret ställdes frågor om rökning sker inom skolans 
område, har skolan en fastställd tobakspolicy, finns försäljningsställen i skolans 
närhet som säljer tobak till ungdom under 18 år, har skolan utnyttjat erbjudandet 
från A Non Smoking Generation (NSG) i form av klassbesök av NSG-
inspiratörer under läsåret 2006/2007 och vilket stöd önskar skola/rektor/skol- 
sköterska för att motverka rökning bland elever, särskilt på skolgården.  
 
Svarsfrekvensen var hög i den kommunala högstadie- och gymnasieskolan. 
Sjuttioåtta procent av skolsköterskor på kommunala högstadieskolor och 100 
procent av skolsköterskor på kommunala gymnasieskolor svarade på 
frågeformuläret. Friskolor och privatskolor redovisas inte i undersökningen på 
grund av otillräcklig svarsfrekvens. 
 
Skolsköterskorna uppgav att tobaksrökning förekom på cirka hälften av alla 
högstadieskolor och på alla utom en gymnasieskola. Åttiotvå procent av 
högstadieskolorna och 69 procent av gymnasieskolorna hade en fastställd 
tobakspolicy. Något samband mellan fastställd tobakspolicy och förekomsten av 
rökning på skolgården kunde statistiskt inte påvisas.  
 
Skolsköterskorna uppgav att en fjärdedel av högstadieskolorna och nästan en 
femtedel av gymnasieskolorna hade försäljningsställen i skolans närhet, vilka 
bedömdes sälja tobak till ungdomar under 18 år. Det var dock 53 procent 
respektive 70 procent av skolsköterskorna, som svarade ”vet ej” på denna fråga. 
  
Skolsköterskorna uppgav att 34 procent av högstadieskolorna och fjorton 
procent av gymnasieskolorna hade utnyttjat erbjudandet från A Non Smoking 
Generation om klassbesök av NSG-inspiratörer under läsåret 2006/2007. 
 
Ansvar för upprätthållandet av tobakslagen och rökning på skolgårdar ligger på 
verksamhetsansvariga i skolan – ofta rektor – medan tillsynsansvaret i Göteborg 
ligger på miljönämnden och deras förvaltning. Ansvar för tillsyn vid 
försäljningsställen, som säljer tobak till ungdom under 18 års ligger i Göteborg 
på stadsdelsnämnderna och deras förvaltningar.
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Bakgrund 
 
Tobaksbruket är ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan. Varje dag börjar 
cirka 50 ungdomar (Källa: Kommunguiden - att utveckla det tobaks-
förebyggande arbetet. Statens folkhälsoinstitut 2005:33) under 18 år att röka i 
Sverige. Ungdomar börjar använda tobak av olika anledningar som till exempel 
nyfikenhet, upptäckarlust, grupptryck och tillträde till vuxenvärlden. Många 
ungdomar är öppna för nya utmaningar och att pröva nya erfarenheter. 
 
 
Lagstiftning 
 
Enligt tobakslagen (1993:581) får rökning inte äga rum i skollokaler eller i andra 
lokaler avsedda för barn och ungdom även om de används för annan verksamhet. 
Rökförbud inomhus och på skolgårdar eller motsvarande gäller dygnet runt. Det 
är tillåtet att inrätta rökrum för personal och det ska vara placerat så att barn och 
ungdomar inte har tillträde dit. 
 
Miljönämnden i Göteborg och deras förvaltning har tillsynsansvar enligt 
tobakslagen med avseende på tobaksrökning på skolgårdar.  
 
Sverige ratificerade Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om 
tobak år 2005. Syftet med ramkonventionen är att utveckla den nationella 
lagstiftningen samt att begränsa tobakskonsumtionen och förbättra folkhälsan. 
Ramkonventionen lyfter bland annat fram arbetet kring försäljning av tobak till 
minderåriga, passiv rökning, tobaksreklam, varningstexter, bilder på tobaksvaror 
och effektiva tobaksförebyggande strategier. 
 
Rökning på skolgårdar har varit förbjudet enligt tobakslagen sedan år 1994. Men 
80 procent av 13-, 15- och 17-åringar uppger i en svensk undersökning att det 
fortfarande röks på deras skolgård. Tjugo procent av eleverna uppger dessutom 
att vuxna på skolan inte griper in om någon röker. (Källa: Kommunguiden – att 
utveckla det tobaksförebyggande arbetet. Statens folkhälsoinstitut 2005:33). 
 
 
Skolor i Göteborgs Stad 
 
I Göteborgs Stad finns kommunala skolor, friskolor och privatskolor inom 
grundskola årskurs F (förskola) -9 och gymnasium. Fördelning av dessa skolor 
är följande: 

- 138 kommunala grundskolor årskurs F-9 varav 50 grundskolor har 
årskurs 7-9. 

- 15 kommunala gymnasieskolor  
- 68 friskolor och privatskolor (43 grundskola årskurs F-9 och 25 

gymnasieskolor) 
(Källa: www.goteborg.se) 
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År 2007 gick 80 procent av eleverna i Göteborg i kommunal grundskola årskurs 
7-9 och 72 procent av eleverna gick i kommunal gymnasieskola. Vid val till 
gymnasieskola kan ungdomar i Göteborg välja gymnasieskola fritt inom hela 
Göteborgsregionen. 
 
 
Undersökningar 
 
Forskare vid McGill-universitetet i Montreal, Kanada visar i en studie att 
symtom på ungdomars nikotinberoende kan visa sig redan efter de första 
cigaretterna och kan utvecklas till månadsrökare, veckorökare och dagligrökare. 
Ungdomar är ofta inte medvetna om, att nikotinberoendet kan utveckla snabbt 
och är därför ofta inte mottagliga för information och varnande råd om tobak. 
(Källa: www.tobaksfakta.org/default.aspx?id=4660). 
 
Andelen vuxna (16-84 år) dagligrökare i Sverige fortsätter att minska. År 2007 
uppgav 13 procent av männen och 15 procent av kvinnorna i Göteborg (samma 
andel rökare i hela landet) att de rökte dagligen. (Källa: SCB, Undersökningarna 
av levnadsförhållanden, ULF). 
 
I 2007 års skolundersökning uppgav sex procent bland pojkarna och tio procent 
bland flickorna i årskurs 9 att de rökte dagligen eller nästan dagligen och bland 
pojkarna uppgav 13 procent och tre procent bland flickorna att de snusar 
dagligen eller nästan dagligen. 
 
I CAN-rapport (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) år 2006 
uppgav 26 procent av pojkarna och 28 procent av flickorna att de rökte eller 
snusade eller gjorde bådadera. Bland gymnasieungdomar i årskurs 2 var det 45 
procent av pojkarna och 42 procent av flickorna som angav att de rökte eller 
snusade eller bådadera.  
 
Riksdagen har satt upp Nationella folkhälsomål med fyra delmål för minskat 
tobaksbruk till år 2014 som folkhälsopropositionen (prop.2002/03:35) redovisar. 
Målformuleringarna inkluderar en halvering till år 2014 av antalet ungdomar 
under 18 år som börjar röka eller snusa och att ingen ofrivilligt ska utsättas för 
rök i sin omgivning. 

 
 

Fritidsundersökningen FRIVAN 
 
Fritidsundersökningen i Göteborg (FRIVAN) är en undersökning av barns och 
ungdomars fritidsvanor. FRIVAN omfattar alla elever i årskurs 4-9 i 
grundskolan och årskurs 1-3 i gymnasieskolan. Undersökningen är genomförd 
av Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg under åren 1996, 1999, 2002 
och 2005. (Källa: www.frivan.goteborg.se) 
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Resultatet av FRIVAN undersökningen inom den kommunala grundskolan 
redovisas på stadsdelsnivå medan resultaten från den kommunala 
gymnasieskolan redovisas på skolnivå. Friskolor redovisas tillsammans, på 
grund av få elever.  
 
I FRIVAN undersökningen år 2005 inom ämnesområde attityd och livsstil 
svarade 4 333 elever i grundskolan årskurs 9 på frågan: ”Tycker du att det är OK 
att använda tobak (röka och snusa)” i årskurs nio 05 Bilaga 1. 
 
Tabell 1. ”Tycker du att det är OK att använda tobak (röka och snusa)” Årskurs 
9. Fördelning efter kön. År 2005  
Årskurs 9 

 Pojkar Flickor Pojkar Flickor
 Ja Ja Nej Nej 

Antal svarande 927 737 1361 1308 
Procent 41 % 36 % 59 % 64 % 
Källa: www.frivan.goteborg.se
 
 
I FRIVAN undersökningen år 2005 inom ämnesområde attityd och livsstil 
svarade 10 101 elever i gymnasieskolan årskurs 1-3 på frågan: ”Tycker du att det 
är OK att använda tobak (röka och snusa)” i alla årskurser i gymnasiet 05 
Bilaga 2. 
 
Tabell 2. ”Tycker du att det är OK att använda tobak (röka och snusa)” Samtliga 
årskurser i gymnasiet. Fördelning efter kön. År 2005 
Samtliga åk i gymnasiet 

 Pojkar Flickor Pojkar Flickor
 Ja Ja Nej Nej 

Antal svarande 3106 2618 2057 2320 
Procent 60 % 53 % 40 % 47 % 
Källa: www.frivan.goteborg.se

 
Resultatet visar, att en högre andel pojkar i gymnasieskolan (60 procent) anser 
det är OK att använda tobak jämfört med ungdomar i årskurs 9 (41 procent). 
Liknande skillnader finns hos flickor. 

 
 

Insatser i andra kommuner 
 
Under åren 2002-2005 hade Statens folkhälsoinstitut i uppdrag av regeringen att 
genomföra nationella tobaksuppdraget. För uppdraget avsatte regeringen 60 
miljoner kronor. Satsningen gjordes inom tre områden varav ett område var 
tobaksförebyggande insatser bland barn och ungdomar. Några av de insatser som 
genomfördes i landet inom nationella tobaksuppdraget var: 
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- Västerbottens läns landsting utvecklade en modell för att skapa lokala 
handlingsplaner mot tobak i länets skolor. 

 
- Uddevalla kommun genomförde ett brett samarbetsprojekt för att höja 

kvalitén i skolornas tobaksundervisning och starta rökavvänjning på 
gymnasiet. 

 
- Region Skåne och Kommunförbundet Skåne satsade på att utbilda 

personer som arbetar med barn och ungdom i landsting, kommuner och 
organisationer. Utbildningen syftade till att bidra till att skolor arbetar för 
att få bort rökning på skolgårdar.  

 
- Malmös miljöförvaltning diplomerar ”Rökfri miljö” till förskola, skola 

och fritidsgårdar. Diplomeringen syftar till att verksamheter ska sporras 
till att ta fram tobakspolicy. För att få utmärkelsen ”Rökfri miljö” av 
Malmö Stad ska vissa uppsatta kriterier vara uppfyllda.  

 
 

 
Syfte 
 
Syftet med undersökningen var att kartlägga förekomsten av rökning inom 
skolans område samt att följa upp lagstiftning och nationella folkhälsomål. 
 
 
 
Metod 
 

 Undersökning om rökning förekommer inom skolans område genomfördes som 
en enkätstudie hösten år 2007. Frågeställningar diskuterades och fem frågor 
formulerades. Dessa testades på några medarbetare inom miljöförvaltningen. 
Frågeformuläret finns i bilaga 3. 

 
Samordnande skolsköterska för Göteborgs grundskolor, gymnasieskolor och 
friskolor inom skolhälsovårdsenheten, Social resursförvaltning, har regelbundna 
kontakter med skolsköterskor. Frågeformuläret skickades med e-post via 
skolhälsovårdsenhetens sändlista till skolsköterskor under sommar/hösten år 
2007 till samtliga 170 skolsköterskor verksamma inom Göteborgs Stad. I 
sändlistan ingick skolsköterskor inom kommunala grundskolor årskurs F 
(förskola)-9 och gymnasieskolor samt friskolor/privatskolor inom grundskola F-
9 och gymnasieskolor.  

 
Under hösten 2007 skickade skolhälsovården två påminnelser via e-post till 
samtliga skolsköterskor. Miljöförvaltningen ringde därefter mellan ett till fyra 
telefonsamtal med en förfrågan om telefonintervju till skolsköterskor, som inte 
hade besvarat frågeformuläret inom kommunala grundskolor och 
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gymnasieskolor samt till några skolsköterskor inom privatskolor och friskolor. 
Telefonintervjuerna genomfördes enligt frågeformulärets mall.  
 
Frågeformuläret fylldes i elektroniskt och skickades via e-post tillbaka till 
miljöförvaltningen. Några av skolsköterskorna fyllde i frågeformuläret på papper 
och skickade det tillbaka brevledes.  
 
I undersökningens planeringsfas diskuterades om frågeformuläret skulle 
besvaras av skolsköterska eller rektor. Eftersom tobaksbruk är ett av de 
allvarligaste hoten mot hälsan och skolsköterskor har regelbundna hälsosamtal 
med sina elever så föll det sig naturligt att det var skolsköterskan som skulle 
kontaktas för att besvara frågeformuläret. I skolsköterskans hälsosamtal ingår att 
diskutera tobaksbruk med elever och frågeformuläret underströk att tobaksbruk 
är ett hälsoproblem. 
 
Det är rektor eller motsvarande i egenskap av verksamhetsansvarig som har 
ansvar för tillsyn av rökning på skolgården. 
 
 
 
Resultat 

 
 

Svarsfrekvens 
 
I frågeformuläret skulle endast ett kryss markeras i rutan ja, nej eller vet ej under 
varje fråga. Vid tio tillfällen har skolsköterskor satt kryss i två rutor under 
samma fråga. Samtliga markeringar räknades med i resultatet. 
 
Obesvarade frågor består dels av partiellt bortfall, det vill säga att vissa frågor i 
frågeformuläret inte besvarades, dels av objektsbortfall som innebär att 
frågeformuläret blev inlämnat obesvarat. Generellt var bortfallet av enstaka 
frågor (partiellt bortfall) i frågeformuläret lågt.  

 
 
Kommunala grundskolor 
 
Totalt svarade 39 skolsköterskor inklusive två rektorer verksamma inom 
grundskolor årskurs 7-9 på frågeformuläret. Via e-post svarade 28 
skolsköterskor och via telefonintervju svarade nio skolsköterskor och två 
rektorer (11 personer). Skolsköterskor från elva högstadieskolor har inte 
besvarat frågeformuläret. Sammanfattningsvis har 78 procent av 
skolsköterskorna i högstadieskolor besvarat frågeformuläret. 
 
Två skolsköterskor inom grundskolan ville inte besvara frågeformuläret. En 
skolsköterska var nyanställd och en skolsköterska arbetade för få timmar på 
skolan för att anse sig kunna besvara frågeformuläret.  
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Kommunala gymnasieskolor 
 
Totalt svarade 22 skolsköterskor verksamma inom femton gymnasieskolor på 
frågeformuläret. Via e-post svarade 17 skolsköterskor och via telefonintervju 
svarade fem skolsköterskor. Från Angeredsgymnasium och Burgårdens 
utbildningscentrum var det flera skolsköterskor som svarade på frågeformuläret 
och inom Vingagymnasiet finns skolsköterskor inom flera enheter som har 
besvarat frågeformuläret. Sammanfattningsvis har skolsköterskor från samtliga 
femton gymnasieskolor (100 procent) besvarat frågeformuläret.   

 
 

Friskolor och privatskolor inom grundskola och gymnasium 
 
Tjugo procent av högstadieeleverna årskurs 7-9 i Göteborg går i friskola eller 
privatskola. Skolsköterskor verksamma inom sju grundskolor årskurs F-9 (16 
procent) svarade på frågeformuläret.  
 
Tjugoåtta procent av gymnasieeleverna i Göteborg går i friskola eller 
privatskola. Skolsköterskor verksamma inom tre gymnasieskolor (12 procent) 
svarade på frågeformuläret. Friskolor och privatskolor kan inte redovisas i 
undersökningen på grund av otillräcklig svarsfrekvens. 
 
Det finns erfarenhet som tyder på, att en del friskolor och privatskolor saknar 
skolgård, ofta på grund av skolans läge. En förfrågan skickades via 
skolhälsovårdsenheten till skolsköterskorna, om huruvida friskolor och 
privatskolor har skolgård eller ej. Totalt svarade sjutton skolor (25 procent) och 
av dessa sjutton skolor var det fem skolor (29 procent) som saknade skolgård. 
Två skolor, som har skolgård uppger, att eleverna har tillåtelse att lämna 
skolgården på raster. 

 
 
Enkätresultat 
 
Frågeformulären från skolsköterskorna sammanställdes och analyserades. 
Resultaten redovisas i sin helhet i bilagorna 4 och 5.  
 
Fråga 1 
Har din skola av skolledningen fastställd tobakspolicy? 
 
Inom den kommunala högstadieskolan i Göteborg svarade 82 procent av 
skolsköterskorna att skolan har av skolledningen fastställd tobakspolicy. Fem 
procent svarade vet ej.  
 
Tabell 3. Kommunala högstadieskolor i Göteborg  

  Ja Nej Vet ej
Antal svar 39  32 2 5 
Procent       82 13 5 
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Inom den kommunala gymnasieskolan i Göteborg svarade 69 procent av 
skolsköterskorna att skolan har av skolledningen fastställd tobakspolicy. Nio 
procent svarade vet ej.  
 
Tabell 4. Kommunala gymnasieskolor i Göteborg 

 Ja Nej Vet ej 
Antal svar 23 16 5 2 
Procent       69 22 9 

 
 

Inom samtliga kommunala högstadieskolor och gymnasieskolor i Göteborg 
svarade 77 procent av skolsköterskorna att skolan har av skolledningen fastställd 
tobakspolicy. Elva procent svarade vet ej. 
 
Tabell 5. Samtliga kommunala högstadie- och gymnasieskolor i Göteborg 

 Ja Nej Vet ej
Antal svar 62 (39+23) 48 7 7 
Procent 77 11 11 

 
 

Fråga 2 
Förekommer rökning inom skolans område? – Om ja, var: 
 
Rökning på skolgårdar och motsvarande områden utomhus i anslutning till barn- 
och ungdomsverksamhet till exempel utanför skola, förskolor och fritidsgårdar 
är inte tillåtet enligt tobakslagen (1993:581). Detta gäller hela dygnet. 
 
Att rökning sker inom skolans område uppgav nästan hälften av 
skolsköterskorna (47 procent) inom de kommunala högstadieskolorna i 
Göteborg. En skolsköterska uppgav att personalen rökte på särskild plats 
utomhus, åtskilt från elever. 

 
Tabell 6. Kommunala högstadieskolor i Göteborg 

  Ja Nej Vet ej 
Antal svar 41  19 21 1 
Procent 47 51 2 

 
Att rökning sker inom skolans område uppgav alla skolsköterskor utom en 
skolsköterska (95 procent) inom de kommunala gymnasieskolorna i Göteborg. 
Fyra gymnasieskolor hade angivna platser på skolgården för rökning.  
 
Tabell 7. Kommunala gymnasieskolor i Göteborg 

 Ja Nej Vet ej 
Antal svar 21  20 1 0 
Procent 95 5 
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Inom samtliga kommunala högstadieskolor och gymnasieskolor i Göteborg 
svarade 63 procent av skolsköterskorna att rökning förekommer inom skolans 
område. 
 
Tabell 8. Samtliga kommunala högstadie- och gymnasieskolor i Göteborg 

 Ja Nej Vet ej
Antal svar 62 (41+21) 39 22 1 
Procent 63 35 2 

 
 
Fråga  
Om ja, var: 
Här nedan redovisas samtliga inkomna svar från skolsköterskor på frågan ”Om 
ja, var”. 
 
Grundskolan årskurs 7-9 

- Vid särskilt ställe utomhus, enbart för personal. Åtskilt från barnen 
- Mellan skolan och gatan 
- Vid mopeduppställningen 
- Smygrökning 
- På skolgården, där vuxna inte finns 
- Utanför skolans alla ingångar 
- Vrår som inte syns 
- I porten 
- I skogen 
- Personal röker bakom en barack 
- Bakom en barack 
- Står utanför skolans område och röker 
- Bakom idrottshallen 
- Röker utanför skolan 
- På skolans parkering 
- Vid gränsen till friluftsområde 
- I stort sett överallt på skolgården 
- På skolgården 

 
Gymnasieskolan 

- Utanför entrén 
- Utanför byggnaden 
- Innanför markerat område 
- Överallt – både elever och personal 
- På markerad plats utomhus 
- På angiven plats som rökplats under tak 
- På tre anvisade platser på skolgården 
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Fråga 3 
Finns försäljningsställen i skolans närhet, som säljer tobak till ungdom 
under 18 år? – Om ja, var: 
 
Ansvar för tillsynsverksamhet vid försäljning av tobak till ungdom under 18 år 
enligt tobakslagen har i Göteborg Stad respektive stadsdelsnämnd och deras 
förvaltning, Tillståndsenheten, Sociala resursförvaltningen är 
samordningsansvarig.  
 
Att det finns försäljningsställen i kommunala högstadieskolans närhet som säljer 
tobak till ungdom under 18 år uppgav elva skolsköterskor (27 procent) inom de 
kommunala grundskolorna. Tjugoen skolsköterskor (53 procent) svarade vet ej. 
 
Tabell 9. Kommunala högstadieskolor i Göteborg 

  Ja Nej Vet ej 
Antal svar 40  11 8 21 
Procent 27 20 53 

 
 

Inom de kommunala gymnasieskolorna uppgav fyra skolsköterskor (17 procent) 
att det fanns försäljningsställen i skolans närhet, som säljer tobak till ungdom 
under 18 år. Sexton skolsköterskor (70 procent) svarade vet ej. 

 
Tabell 10. Kommunala gymnasieskolor i Göteborg 

 Ja Nej Vet ej 
Antal svar 23 4 3 16 
Procent 17 13 70 

 
 

Inom samtliga kommunala högstadieskolor och gymnasieskolor svarade femton 
skolsköterskor (24 procent) att det fanns försäljningsställen i skolans närhet, som 
säljer tobak till ungdom under 18 år och mer än hälften av skolsköterskorna 
svarade vet ej. 
 
Tabell 11. Samtliga kommunala högstadie- och gymnasieskolor i Göteborg 

 Ja Nej Vet ej
Antal svar 63 (40+23)  15 11 37 
Procent 24 17 59 
 
Fråga 
Om ja, var: 
Här nedan redovisas samtliga kommentarer från skolsköterskor på frågan ”Om 
ja, var”. 
 
Grundskolan årskurs 7-9 

- Förmodligen från vissa små handlare 
- En närbutik/kiosk har sålt styckvis cigaretter till skolungdom. 
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- Mataffär 
- Förmodligen finns det mindre nogräknade som sysslar med detta. 
- Enligt de elever som röker får eller köper de cigaretter av andra   

ungdomar. 
- Misstänkt kiosk 
- Godisaffär frågar inte alltid efter legitimation. 

 
Gymnasieskolan 

- Det finns gott om försäljningsställen, men om de säljer till minderåriga  
vet jag inget om. 

- Finns flera försäljningsställen i närheten som säljer tobak, 
förhoppningsvis kontrollerar de åldern på ungdomar som köper. 

- Cigaretter säljs i lösvikt i närliggande tobaksaffär (enligt uppgift från  
elever). 

- Skolgodis affär säljer styckvis cigaretter. 
- Många små butiker intill skolan och misstankar finns om olovlig  

försäljning.  
- Godisaffär 

 
 

Fråga 4 
Har din skola utnyttjat det erbjudande som A Non Smoking Generation 
(NSG) har i form av klassbesök av NSG-inspiratörer under läsåret 
2006/2007? 
 
Det var 13 skolsköterskor (34 procent), som svarade att A Non Smoking 
Generation (NSG) hade gjort klassbesök i deras kommunala högstadieskola 
under läsåret 2006/2007. Nio skolsköterskor (24 procent) svarade vet ej. 
 
Tabell 12. Kommunala högstadieskolor i Göteborg 

 Ja Nej Vet ej
Antal svar 38  13 16 9 
Procent 34 42 24 
 
Det var tre skolsköterskor (14 procent), som svarade att NSG-inspiratörer 
besökte deras kommunala gymnasieskola under läsåret 2006/2007. Sex 
skolsköterskor (27 procent) från kommunala gymnasieskolor svarade vet ej.  
 
 
Tabell 13. Kommunala gymnasieskolor i Göteborg 

 Ja Nej Vet ej
Antal svar 22 3 13 6 
Procent 14 59 27 
 
Inom de kommunala högstadieskolor och gymnasieskolor svarade 16 
skolsköterskor (27 procent) att deras skola hade utnyttjat erbjudandet från A Non 
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Smoking Generation (NSG) i form av klassbesök av NSG-inspiratörer under 
läsåret 2006/2007.  
 
Tabell 14. Samtliga kommunala högstadie- och gymnasieskolor i Göteborg 

 Ja Nej Vet ej
Antal svar 60 (38+22) 16 29 15 
Procent 27 48 25 

 
 

Kommentarer: 
Här nedan redovisas samtliga kommentarer från skolsköterskorna. 
 
Grundskolan årskurs 7-9 

- Senast för 14 dagar sedan – hade besök av NSG. 
- Det är lärarna som tar kontakt med NSG. 
- Vid något tillfälle men det var ett par år sedan. 
- Skolsköterskan trodde att det var varje år och flera gånger. 
- Alla behöver samverka men skolan kan inte agera ensam, vi måste ha en 

outtröttlig dialog med föräldrar. 
- Under temavecka vecka 43. 
- Vi är en årskurs 6-9 skola. 
- Jag tror det är en kostnadsfråga i slutänden. Hade besök från NSG 

varit gratis för skolan, hade i alla fall vi gärna tagit emot dem. 
- Kostar för mycket. 
- Mycket bra. 
- Har gjort det tidigare. Bra! Vi skulle gärna välkomna ett klassbesök. 
- Vi har tidigare utnyttjat erbjudandet. 
- Planerat att erbjuda detta för årskurs 6 eller 7 kommande läsår. 
- Inte ekonomiskt prioriterat. 
- Har ej fått information om detta. Har tänkt mycket på just det eftersom 

NSG var väldigt aktiva när jag gick i skolan, hade själv tänkt undersöka 
om NSG fortfarande finns kvar för att få ett samarbete med dem. Det gör 
de tydligen vilket gläder mig. 

- Vi har tidigare utnyttjat erbjudandet. 
 
 
Gymnasieskolan 

- Ledningen anser det inte tillräckligt viktigt. 
- Har själv varit ute och pratat om rökning + haft sluta röka grupper. 
- Har varit – har fått erbjudan och ska ta ställning inom kort. 

 
 

Fråga 5 
Vilket stöd tror du, att skola/rektor/skolsköterska behöver för att motverka 
tobaksrökning bland elever och särskilt på skolgården?   
Det var 29 skolsköterskor verksamma inom de kommunala högstadieskolorna 
och 20 skolsköterskor verksamma inom de kommunala gymnasieskolorna, som 
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gav förslag på stöd till skola/rektor/skolsköterska för att motverka tobaksrökning 
bland elever och särskilt på skolgården. 
Här nedan redovisas samtliga inkomna förslag från skolsköterskor. 
 
Grundskolan årskurs 7-9 

- Material att ”arbeta” med på lektioner 
- Personer som kommer till skolan och ”pratar” tobak 
- Engagemang från all personal  
- Tydliga direktiv om hur man stoppar rökning på skolgårdar 
- Klara signaler från rektorer om hur viktigt det är med rökfria skolgårdar 
- Frågan måste upp på agendan 
- Tydliga regler, bestämmelser och policy med påföljd om de ej efterlevs 
- Totalt tobaksförbud 
- Skyltar som påminner om rökning förbjudet  
- Gemensam policy för Göteborgs skolor, där elever och föräldrar skriver 

under beslutet 
- Kontinuerlig utbildning, stöd och inspiration i skolsköterskegruppen 
- Rökvakter/vaktsystem 
- Utbilda ”hälsoinformatörer” bland eleverna – som informerar andra 

elever 
- Upprätta kontrakt i klassen – precis som med alkohol 
- Kontakta hemmet om eleven röker 
- Attitydförändring hos föräldrar att inte tillåta rökning 
- Information till eleverna om hur tobaken påverkar kroppen 
- Sluta röka/snusa grupper 
- Gemensam policy för alla skolor. All personal på skolan ska agera 

och reagera på samma sätt. 
- Utbildning (kort)  
- Information om senaste nytt 
- Minska tobaksförsäljningen i närheten av skolan  
- Vuxna ska undvika att röka i närheten 

 
Gymnasieskolan 

- Kampanj 
- Kontinuerlig upplysning om tobakens skadeverkningar. På gymnasienivå 

fokuserar man kanske mer på andra hälsoproblem. 
- En skolledning som vågar ta beslut och sedan stå för det. 
- Tester där elever kan se hur de påverkas av rökning. 
- Sluta röka grupper 
- Förbjuda rökning på den kommunala ytan mellan skolbyggnaderna 
- Tobaksvakt 
- Gemensamt förhållningssätt från vuxna 
- Att utbildningsförvaltningen ålägger rektor och verksamhetschef att se 

till att information sätts upp om skolans tobaksregler och att all personal 
får tydliga instruktioner om hur de skall agera när någon bryter mot 
tobakslagen och skolans regler. 

 

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 17 



Rökfria skolgårdar – finns det? R 2008:7 
 
                                                                                                         

Statistisk analys 
 
Den statistiska analysen avser att undersöka förhållandet mellan olika variabler 
för att ta reda på om det finns någon signifikant skillnad eller om skillnaden 
enbart är slumpmässig.   
I denna undersökning testades, om det fanns någon signifikant skillnad mellan:  

- skolor som har tobakspolicy och rökning på skolgården 
- rökning på skolgården och försäljning av tobak i skolans närhet 
- skolor som har tobakspolicy och försäljning av tobak i skolans närhet 

 
För att bedöma sambandet mellan två variabler användes chi-2-testet. Även 
Yates´ korrektionsmetod har prövats. 

 
Det fanns för få observationer i denna undersökning för att med säkerhet säga 
om det är någon signifikant skillnad eller om skillnaden enbart är slumpmässig. 
Bilaga 6. 
 
 
 
Diskussion 
 
Med mål att få en hög svarsfrekvens begränsades frågeformuläret till ett A4 blad 
med fem frågeställningar. De fem frågorna anknyter till förhållanden som 
erfarenhetsmässigt är av betydelse för att minska ungdomars rökvanor. I 
diskussioner kring vad som kan påverka elever att inte röka på skolgården ansåg 
vi att tillgängligheten av tobak och en tillåtande miljö påverkar elevers rökning: 
 

- En tydlig tobakspolicy i skolan kan vara ett bra instrument för att skapa 
en medveten hållning i tobaksfrågan bland elever och vuxna. Den ska 
vara väl förankrad hos skolans personal, elever och föräldrar.  

 
- Tobaksvaror enligt tobakslagen får inte säljas till ungdomar under 18 år 

eller säljas till konsumenter i form av lösa cigaretter. Förutom att minska 
tillgängligheten till tobak har bestämmelsen också en attitydskapande 
betydelse. Detta för att förhindra att barn och ungdom börjar röka eller 
snusa. För att åldersgränsen ska behålla sin effekt är det angeläget med 
en fungerande tillsynsverksamhet.  

 
- A Non Smoking Generation arbetar sedan år 1979 för att barn och 

ungdomar inte ska börja röka eller snusa. Deras unga inspiratörer gör 
klassbesök främst i grundskolan årskurs 4-9 men gör även besök i 
gymnasieskolan. Under besöket arbetar de med bland annat övningar och 
rollspel. Eleverna får tänka efter, ta ställning och får inspiration till att 
göra egna val. 
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Frågeformuläret med de fem frågorna skickades ut via e-post till samtliga 
skolsköterskor i Göteborgs Stad. Utskicket gjordes i samarbete med den för 
Göteborgs Stad gemensamma skolhälsovårdsenheten och dess samordnande 
skolsköterska.  
 
Valet att samarbeta med skolsköterskor gjordes bland annat utifrån det 
förhållandet att det inte är skolsköterskan som är formellt ansvarig för att 
tobakslagens bestämmelser är uppfyllda. Samarbetet med skolhälsovården 
poängterade också studiens inriktning på elevers hälsa. Tobaksrökning är ett av 
de allvarligaste hoten mot hälsan och skolsköterskor har regelbundna 
hälsosamtal med sina elever. I dessa hälsosamtal är det naturligt att diskutera 
tobaksbruk med eleven.  

 
Det ifyllda frågeformuläret skickades till miljöförvaltningen via e-post, 
brevledes eller besvarades per telefon. Sammanställning och bearbetning skedde 
manuellt inom miljöförvaltningen. Vid större undersökningar med fler 
frågeställningar kunde en digital blankett för databearbetning vara att föredra. 
 
Svarsfrekvensen från de kommunala skolorna blev hög. Sjuttioåtta procent av 
skolsköterskor på kommunala högstadieskolor och 100 procent av 
skolsköterskor på kommunala gymnasieskolor besvarade frågeformuläret.  
 
Det var endast sexton respektive tolv procent av skolsköterskor på friskolor och 
privatskolor som besvarade frågeformuläret. En närmare analys om varför det 
var så få skolsköterskor som besvarade frågeformuläret är inte gjord. Det fanns 
dock vissa indikatorer på att dessa skolor saknade skolgård, kanske beroende på 
skolans läge. Vid en kompletterande undersökning uppgav fem av sjutton skolor 
att skolgård saknades. Friskolor och privatskolor redovisas inte i undersökningen 
på grund av den otillräckliga svarsfrekvensen. 
 
Åttio procent av eleverna i Göteborgs Stad går i kommunala grundskolor och 72 
procent går i kommunala gymnasieskolor och detta betyder att undersökningen 
belyser förhållandena för flertalet elever i stadens skolor.  
 
Undersökningen visar att det röks på nästan hälften av högstadieskolans 
skolgårdar och på nästan samtliga av gymnasieskolans skolgårdar, trots att det i 
drygt tio år har varit förbjudet att röka på skolgårdar. Anvisade platser på 
skolgården för rökning, så kallade rökrutor, för elever och skolans personal 
förekommer på en högstadieskola och på fyra gymnasieskolor. Rökrutor är inte 
tillåtna enligt tobakslagen. Undersökningen av kommunala grundskolor i årskurs 
7-9 och gymnasieskolor gav oss kunskap om att elever röker på skolgårdar men 
inte någon kunskap om antal elever som röker på skolgården och inte heller hur 
ofta, varje dag eller varje rast. 
 
En tydlig tobakspolicy som efterlevs är ett bra instrument för att skapa 
medvetenhet och de flesta skolor har en fastställd tobakspolicy. Det var åtta av 
tio högstadieskolor och sju av tio gymnasieskolor som hade en fastställd 
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tobakspolicy men ändå röktes det på hälften av högstadieskolans skolgårdar som 
hade tobakspolicy. På gymnasieskolans skolgårdar röktes det oavsett om det 
fanns tobakspolicy eller ej.  
 
Skolsköterskorna bedömde att det var vanligare att det fanns butiker intill 
högstadieskolan som sålde tobak till ungdomar under 18 år vid de skolor där 
rökning förekom på skolgården, men på grund av få observationer kan detta inte 
statistiskt säkerställas. Rökning förekom på nästan samtliga skolgårdar i 
gymnasiet och där gick det inte att avgöra betydelsen av om det fanns butiker i 
skolans närhet som säljer tobak till ungdom under 18 år eller ej.  
 
Många av eleverna i gymnasieskolan har fyllt 18 år och får köpa tobak. De flesta 
gymnasieskolor är belägna i centrum och där finns det många små butiker i 
skolans närhet som bedöms sälja tobak.  

 
I vissa närbutiker finns misstankar om olovlig försäljning av cigaretter styckevis, 
vilket är förbjudet enligt Lagen (1994:1563) om tobakskatt. Från den 1 januari 
2006 är det också förbjudet att sälja förpackningar med mindre än 19 cigaretter.  

 
Tillsynspersonalens erfarenhet är, att ungdomar under 18 år har lättare att köpa 
tobak i butiker som är belägna i centrum än i elevens eget bostadsområde. 
Utanför ungdomars egna bostadsområden är ungdomar i regel anonyma för 
butikens personal. Langning av tobak från syskon, äldre skolelever och föräldrar 
underlättar för underåriga att ha ett tobaksbruk. Det är lätt för ungdomar under 
18 år att få tag i tobak. 
 
Det var 53 respektive 70 procent av skolsköterskorna som svarade, att de inte 
visste, om det fanns butiker intill skolan som säljer tobak till ungdom under 18 
år eller ej. Vad detta svar betyder är inte analyserat.  
 
Undersökningen fick en massmedial uppmärksamhet. Artiklar var införda i 
Göteborgs-Posten den 2008-01-15 och i gratistidningen Punkt.se den 2007-12-
21 samt på webbsidorna netdoktor.se och nyhetsbrev/tobaksfakta.org 
 
Flera av skolsköterskorna delade med sig av sina erfarenheter och berättade om 
det tobaksförebyggande arbete som bedrivs inom skolan. För att motverka 
rökning på skolgården gav skolsköterskor många bra förslag på åtgärder och 
aktiviteter som kan genomföras inom skolan som till exempel rökvakt, sluta röka 
grupper, rökfria vuxna som förebilder, informationskampanjer, skyltning med 
rökning förbjuden, utbildning och gemensam drogpolicy för skolor i Göteborgs 
Stad där elever och föräldrar skriver under ett beslut. En skolsköterska verksam 
inom en högstadieskola skrev, ”Vi måste få upp frågan på agendan igen. Vi 
jobbar inte speciellt mycket med detta viktiga ämne. Skolan behöver få (ha) en 
plan när och hur arbetet mot rökning – narkotika – alkohol kommer in. Det 
känns som det finns en viss uppgivenhet när det är så mycket som ska in i 
undervisningen”. 
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Tobaksförebyggande insatser och riktade aktiviteter sker i varierande grad på 
skolor i Göteborg. Ungdomars nyfikenhet och ibland brist på vuxna människors 
närvaro gör att ungdomar hittar områden inom skolan, där de har möjlighet att 
röka. En skolsköterska verksam inom en gymnasieskola skrev, ”Vi vuxna 
påpekar dagligen och ständigt att de inte får röka inom området. Vi 
skolsköterskor pratar alltid i det enskilda samtalet med eleverna om faran med 
rökning. Jag vet faktiskt inte vad som skall till ytterligare. Eleverna kan helt 
lugnt sitta under skylten med rökning förbjuden och röka utan att över huvud 
taget bry sig”. 
 
 
 
Förslag till åtgärder 

 
Fritidsundersökningen i Göteborg FRIVAN är en undersökning av barns och 
ungdomars fritidsvanor. FRIVAN undersökningen år 2005 inom området attityd 
och livsstil visar, att högstadieelevernas positiva attityd till att använda tobak 
varierar med ålder och mellan stadsdelar i Göteborg. Minst positiv (20 procent) 
till att använda tobak är flickor och pojkar i stadsdelen Lärjedalen och mest 
positiv (50 procent) till att använda tobak är flickor i stadsdelen Centrum och 
pojkar i Södra Skärgården.  
 
Gymnasieelevers positiva attityd till att använda tobak varierar. Bland flickor 
varierade det mellan 40 till 65 procent och bland pojkar varierade det mellan 40 
till 80 procent. FRIVAN visar att gymnasieelever är mer accepterande än 
högstadieelever. Det är angeläget att FRIVAN upprepas med mål att belysa 
trender. 
 
Kommunens fritidsledare har ett nära samarbete med grundskolan och ungdomar 
har ofta förtroende för sina fritidsledare. Det är angeläget att fritidsgården har en 
tobakspolicy som knyter an till skolans synsätt kring tobak och tobakspolicy. 
Det är angeläget att engagera fritidsledare i det tobaksförebyggande arbetet. 
Tobaksundervisning är ofta fokuserad på individens hälsa och på tobakens 
skadeverkningar på människan. Men tobak är mycket mer än ett hälsoproblem.  
 
För att nå unga människor lyfter A Non Smoking Generation fram sambandet 
mellan tobaksodling och tobaksbruk och vad det för med sig i form av 
miljöförstöring, energiutnyttjande, klimatförändring, barnarbete, ökad fattigdom 
etc.   
 
Skolans personal är viktiga förebilder för elever och bör föregå med gott 
exempel genom att inte röka i elevers närvaro.  
 
Två stadsdelsförvaltningar i Göteborgs Stad har beslutat om rökfri arbetstid och 
ytterligare ett antal stadsdelförvaltningar planerar att införa rökfri arbetstid. 
Beslut om rökfri arbetstid omfattar också grundskolans personal. Rökfri 
arbetstid innebär att ingen utsätts för tobaksrökning på sitt arbete och rökning får 
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inte ske under den tid man arbetar eller har paus. Lunchen räknas inte in i 
arbetstiden och är därmed undantagen. Ett förslag är, att införa ”Rökfri arbetstid 
i skolan”. Detta ska gälla för elever och skolans personal. 
 
Att sprida och redovisa resultatet av undersökningen kan vara ett stöd för skola 
och samhälle för att få till stånd en förändring av elevers rökvanor och få bort 
rökning från skolgårdar. För såväl elever, föräldrar, skolpersonal som för 
tillsynsmyndigheter, det vill säga kommunerna, återstår mycket att göra vad 
gäller att få skolgårdar rökfria. 
 
Frågeformulären redovisar skolsköterskornas uppfattning och bör följas upp dels 
via en förfrågan till rektorer eller motsvarande, dels via myndigheternas, det vill 
säga, miljöförvaltningens och Tillståndsenhetens egen inspektion och 
tillsynsverksamhet. 

 
Miljöförvaltningen planerar ett seminarium måndagen den 21 april 2008 riktat 
till kommunens verksamhetschefer inom förskola/skola/fritid, folkhälsoplanerare 
och samtliga rektorer verksamma inom Göteborgs Stad.  
 
Miljöförvaltningen avser att bedriva inspektioner och tillsynsverksamhet enligt 
tobakslagen på skolgårdar under hösten 2008. 
 
En viktig åtgärd är att miljöförvaltningen, Tillståndsenheten och 
stadsdelsförvaltningar samverkar kring information, inspektion och 
tillsynsverksamhet. Tillståndsenheten kommer under hösten 2008 att genomföra 
så kallade ”provköp” i butiker som säljer tobak i Göteborg. Detta sker i 
samarbete med ungdomar fyllda 18 år. 
 
Stödåtgärder för att hjälpa elever med att bli rökfria eller att elever ska förbli 
rökfria kan vara: 

- Kontraktsmetoden ”Tobaksfri Duo” 
- Materialet ”Cut it out”, en interaktiv utbildning främst för 

högstadieelever – kan laddas hem från www.tobaksfakta.org  
- Diplomering av ”Rökfri skola” (metod : Rökfria serveringar med 

symbolen Guldgaffeln) 
- Sluta röka grupper enligt metoden Motiverande samtal (Motivational 

Interviewing, MI).  
- Tobakspolicy  
- Rökfri skoltid/arbetstid för elever och lärare 
- Lyfta tobaksfrågan på skolans personalmöten  
- Lyfta tobaksfrågan till elevrådet 
- Utbilda rökcoacher bland skolans elever  
 
Undersökningen kommer att redovisas i olika nätverk i Göteborg. Abstract är 
accepterat som poster i samband med LUFT-konferensen i Örebro den 6-7 
maj 2008. 
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Till      Bilaga 3
     
                
Skolsköterskor i Göteborgs stad 

 
 
 

Rökning på skolgårdar – hur ser det ut i Göteborgs stad 
 

Rökning på skolgårdar har varit förbjudet enligt tobakslagen sedan år 1994. Men 
80 procent av 13-, 15- och 17-åringar uppger i en svensk undersökning att det 
fortfarande röks på deras skolgård. Tjugo procent av eleverna uppger dessutom 
att vuxna på skolan inte griper in om någon röker. Källa: ”Kommunguiden – att 
utveckla det tobaksförebyggande arbetet”. Statens Folkhälsoinstitut 2005:33.  

 
Enligt tobakslagen får rökning inte heller äga rum i skollokaler eller andra 
lokaler avsedda för barn och ungdom även om den används för annan 
verksamhet. Rökförbud inomhus och på skolgårdar eller motsvarande gäller 
dygnet runt. 

 
Det är tillåtet att inrätta rökrum för personal och det ska vara placerat så att barn 
och ungdomar inte har tillträde dit. 

  
Inom det tobakspreventiva arbetet är vi intresserade av att veta mer om rökning 
på skolgårdar i Göteborgs stad. Vi är tacksamma, om Du har möjlighet att 
besvara följande frågor: 

 
 

1. Har din skola av skolledningen fastställd tobakspolicy? 
 

Ja                     Nej        Vet ej      
 
 

2. Förekommer rökning inom skolans område? 
 

Ja  Nej  Vet ej      
 

 
Om ja, var:       

 
 

3. Finns försäljningsställe i skolans närhet, som säljer tobak till 
ungdom under 18 år? 

 
Ja                Nej                      Vet ej  
 
Kommentar:       
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4. Har din skola utnyttjat det erbjudande som A Non Smoking 
Generation (NSG) har i form av klassbesök av NSG-inspiratörer 
under läsåret 2006/2007? 

 
Ja                Nej      Vet ej  
 

  
Kommentar:       

 
 

5. Vilket stöd tror Du, att skola/rektor/skolsköterska behöver för att 
motverka   
tobaksrökning bland eleverna och särskilt på skolgården? 
 
Svar:       

 
 
 
Datum:       
 
Skolans namn:       
 
Skriv ditt namn och telefonnummer här:       
 

 
 
Har du frågor, kan du kontakta Agneta Alderstig eller Per Haglind. 
 
Svaret skickas senast fredagen den 14 september 2007 till 
agneta.alderstig@miljo.goteborg.se eller med post till  
Agneta Alderstig, Miljöförvaltningen, Karl Johansgatan 23  
414 59 Göteborg. 

 
 
 

Tack för hjälpen! 
 

Med vänlig hälsning 
 
Agneta Alderstig  Per Haglind 
Projektledare   Stadsläkare 
Tfn: 031-61 27 18  Tfn: 031-61 26 00 
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                                                                                                  Bilaga 4 

 
Miljöförvaltningen 
Agneta Alderstig 
 
 
Resultatsammanställning av frågeformulär från kommunala 
grundskolor årskurs 7-9 (högstadiet) i Göteborg 
 
 
Fråga 1 
Har din skola av skolledningen fastställd tobakspolicy? 
 
Svarsfrekvens 
Högstadiet  

Antal 
Ja 

Antal 
Nej 

Antal 
Vet ej

 Antal    39       32 2 5 
Procent       82 13 5 
 
 
Fråga 2 
Förekommer rökning inom skolans område? 
 
Svarsfrekvens 
Högstadiet  

Antal 
Ja 

Antal 
Nej 

Antal 
Vet ej

 Antal    40  19 21 1 
Procent 47 53  
 
 
Fråga 3 
Finns försäljningsställe i skolans närhet, som säljer tobak till ungdom under 18 år? 
 
Svarsfrekvens 
Högstadiet  

Antal 
Ja 

Antal 
Nej 

Antal 
Vet ej

Antal      48  11 8 29 
Procent 27 20 53 
 
 
Fråga 4 
Har din skola utnyttjat det erbjudande som A Non Smoking generation (NSG) har i form 
av klassbesök av NSG-inspiratörer under läsåret 2006/2007? 
 
Svarsfrekvens 
Högstadiet  

Antal 
Ja 

Antal 
Nej 

Antal 
Vet ej

Antal      38  13 16 9 
Procent 34 42 24 
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Miljöförvaltningen 
Agneta Alderstig 

     Bilaga 5 
 

Resultatsammanställning av frågeformulär från kommunala 
gymnasieskolor i Göteborg 

 
 

Fråga 1 
Har din skola av skolledningen fastställd tobakspolicy? 

 
Svarsfrekvens Antal 
Gymnasium Ja 

Antal
Nej 

Antal 
Vet ej

Antal      23 16 5 2 
Procent       69 22 9 

 
 

Fråga 2 
Förekommer rökning inom skolans område? 

 
Svarsfrekvens Antal 
Gymnasium Ja 

Antal
Nej 

Antal 
Vet ej

Antal      21  20 1 0 
Procent 95 5 

 
 

Fråga 3 
Finns försäljningsställe i skolans närhet, som säljer tobak till ungdom under 18 
år? 

 
Svarsfrekvens Antal 
Gymnasium Ja 

Antal
Nej 

Antal 
Vet ej

Antal      23 4 3 16 
Procent 17 13 70 

 
 
 

Fråga 4 
Har din skola utnyttjat det erbjudande som A Non Smoking generation (NSG) 
har i form av klassbesök av NSG-inspiratörer under läsåret 2006/2007? 

 
Svarsfrekvens Antal Antal Antal 
Gymnasium Ja Nej Vet ej
Antal     22 3 13 6 
Procent 14 59 27 
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     Bilaga 6 
 
Statistisk analys 
 
Undersökaren fann det intressant att se, om det fanns någon signifikant skillnad 
mellan:  

• skolor som har tobakspolicy och rökning på skolgården 
• rökning på skolgården och försäljning av tobak i skolans närhet 
• skolor som har tobakspolicy och försäljning av tobak i skolans närhet 
 

För att bedöma sambandet mellan två variabler användes chi-2-testet. Detta 
illustreras i nedanstående tabeller. 

 
Nedan redovisas förhållandet mellan skolor som har en fastställd tobakspolicy 
och rökning på skolgård. 

 
Tabell 1. Högstadieskolor, n = 34 skolor 

 Rökning på skolgård 
 ja nej

Har tobakspolicy ja 15 17 
 nej 2 0 

Chi-2-värdet = 3,56 
 

Tabell 2. Gymnasieskolor, n = 20 skolor 
 Rökning på skolgård 

 ja nej
Har tobakspolicy ja 15 1 

 nej 4 0 
Chi-2-värdet = för få observationer 

 
 

Nedan redovisas förhållandet mellan rökning på skolgård och försäljning av 
tobak i skolans närhet. 
 
Tabell 3. Högstadieskolor, n = 17 

 Rökning på skolgård 
 ja nej

Försäljning av tobak ja 7 3 
 nej 4 3 

Chi-2-värdet = för få observationer 
 

Tabell 4. Gymnasieskolor, n = 7 
 Rökning på skolgård 
 ja nej

Försäljning av tobak ja 4 0 
 nej 3 0 
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Chi-2-värdet = för få observationer 
Nedan redovisas förhållandet mellan skolor som har fastställd tobakspolicy och 
försäljning av tobak i skolans närhet. 
 
Tabell 5. Högstadieskolor, n = 21 skolor 

 Försäljning av tobak 
 ja nej

Har tobakspolicy Ja 11 8 
 nej 0 2 

Chi-2-värdet = för få observationer 
 

Tabell: gymnasieskolor, n = 9 skolor 
 Försäljning av tobak 
 ja nej

Har tobakspolicy Ja 3 2 
 nej 4 0 

Chi-2-värdet = för få observationer 
 
 

Chi-2-testet har prövats men det finns för få observationer i undersökningen för 
att säkerställa om det är någon signifikant skillnad eller om skillnaden enbart är 
slumpmässig.  
Det är få observationer och Yates´ korrektionsmetod har också används. Detta 
medför att eventuella avvikelser ska tolkas försiktigare.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Göteborgs Stad Miljöförvaltningen   34 















Publikationer utgivna av Göteborgs Miljöförvaltning

Rapporter (ISSN 1401-243X):

R 2008:1 Årsrapport 2007. Bokslut och resultat för Göteborgs miljönämnd
R 2008:2 Bottenfauna. En undersökning av bottenfauna i sötvatten i Göteborg 2007
R 2008:3 Metaller i vattendrag. En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborg 2007
R 2008:4 Inventering av två arter dykarskalbaggar först - bred gulbrämad dykare och bred paljettdykare i Göteborg
R 2008:5 Årsrapport Luftföroreningar. Mätningar i Göteborgsområdet 2007
R 2008:6 Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker. Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg
R 2008:7 Rökfria skolagårdar i Göteborg - finns det? 

R 2007:1 Årsrapport 2006 Bokslut och resultat för Göteborgs miljönämnd
R 2007:2 Bottenfauna. En undersökning av bottenfauna i sötvatten i Göteborg 2006
R 2007:3 Metaller i vattendrag. En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborg 2006
R 2007:4 Transplantering av lunglav Lobaria pulmonaria i sex skogsbestånd i Göteborg
R 2007:5 Kvicksilver i gädda från insjöar i Göteborg 
R 2007:6 CMR-ämnen - utfasning i Göteborg. Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg. 
R 2007:7 Jobba giftfritt. Exempel på arbete för en giftfri miljö. Inkluderar vägledning för intern kemikalieredovisning
R 2007:8 Årsrapport luftföroreningar 2006. Mätningar i Göteborgsområdet
R 2007:9 Läkarstämman i Nordstan. Ett nytt sätt att nå allmänheten med kunskap. 
R 2007:10 Inventering av fladdermöss i Göteborgs kommun 2006 
R 2007:11 Luftkvaliteten på torg i 21 stadsdelar 
R 2007:12 Batteriprojekt del 2 - utfasning av kadmium, en enkätundersökning bland importörer och återförsäljare
R 2007:13  Miljörapport 2006. En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg
R 2007:14 Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar. Ett tillsynsprojekt inom miljömålet Giftfri miljö
R 2007:15 Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter
R 2007:16 Inventering av stinkpadda (Bufo calamita) i Göteborgs kommun 2006
R 2007:17 Marinbiologisk undersökning. Utbredning av blåmusselbankar inom Göteborgs skärgård
R 2007:18 Ekologiska fotavtryck. Vad är det och hur beräknas det?
R 2007:19 Miljöutställning på Båtmässan 2007. Göteborgs Stad i samarbete med Miljösamverkan Västra Götaland.




	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Rökfria skolgårdar i Göteborg – finns det? 
	 
	Rapport/PM-nr: 2008:7  
	 
	 
	 
	Förord 
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	Bilaga 1 Fritidsundersökningen FRIVAN 2005: Grundskolan – Jämför stadsdelar – attityd & livsstil. Fråga: Tycker du att det är OK att använda tobak (röka och snusa) i årskurs nio 05. 
	  
	Bilaga 2 Fritidsundersökningen FRIVAN 2005: Gymnasiet – Jämför skolor – attityd & livsstil. Fråga: Tycker du att det är OK att använda tobak (röka och snusa) i alla åldrar i gymnasiet 05. 
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	Bilaga 6 Statistisk analys 
	 
	Bilaga 7 Tidningsartiklar i Göteborgs-Posten 2008-01-05 och Punkt.se 2007-12-21.  
	  
	Sammanfattning 
	 
	Det råder rökförbud på alla skolgårdar sedan år 1994 (tobakslagen 1993:581). Trots det, röks det på nästan hälften av skolgårdarna i de kommunala högstadieskolorna och på alla utom en gymnasieskola i Göteborg.  
	 
	Miljöförvaltningen i Göteborg undersökte hösten år 2007 i vilken utsträckning rökning förekommer inom skolans område med hjälp av ett frågeformulär. Detta skickades ut via skolhälsovården till samtliga 170 skolsköterskor verksamma inom Göteborgs Stad. I sändlistan ingick skolsköterskor inom kommunala grund- och gymnasieskolor samt friskolor och privatskolor. Frågeformuläret avsåg grundskola årskurs 7-9 (högstadieskolor) och gymnasieskolor. I frågeformuläret ställdes frågor om rökning sker inom skolans område, har skolan en fastställd tobakspolicy, finns försäljningsställen i skolans närhet som säljer tobak till ungdom under 18 år, har skolan utnyttjat erbjudandet från A Non Smoking Generation (NSG) i form av klassbesök av NSG-inspiratörer under läsåret 2006/2007 och vilket stöd önskar skola/rektor/skolsköterska för att motverka rökning bland elever, särskilt på skolgården.  
	 
	Svarsfrekvensen var hög i den kommunala högstadie- och gymnasieskolan. Sjuttioåtta procent av skolsköterskor på kommunala högstadieskolor och 100 procent av skolsköterskor på kommunala gymnasieskolor svarade på frågeformuläret. Friskolor och privatskolor redovisas inte i undersökningen på grund av otillräcklig svarsfrekvens. 
	 
	Skolsköterskorna uppgav att tobaksrökning förekom på cirka hälften av alla högstadieskolor och på alla utom en gymnasieskola. Åttiotvå procent av högstadieskolorna och 69 procent av gymnasieskolorna hade en fastställd tobakspolicy. Något samband mellan fastställd tobakspolicy och förekomsten av rökning på skolgården kunde statistiskt inte påvisas.  
	 Skolsköterskorna uppgav att en fjärdedel av högstadieskolorna och nästan en femtedel av gymnasieskolorna hade försäljningsställen i skolans närhet, vilka bedömdes sälja tobak till ungdomar under 18 år. Det var dock 53 procent respektive 70 procent av skolsköterskorna, som svarade ”vet ej” på denna fråga. 
	  
	Skolsköterskorna uppgav att 34 procent av högstadieskolorna och fjorton procent av gymnasieskolorna hade utnyttjat erbjudandet från A Non Smoking Generation om klassbesök av NSG-inspiratörer under läsåret 2006/2007. 
	 
	Ansvar för upprätthållandet av tobakslagen och rökning på skolgårdar ligger på verksamhetsansvariga i skolan – ofta rektor – medan tillsynsansvaret i Göteborg ligger på miljönämnden och deras förvaltning. Ansvar för tillsyn vid försäljningsställen, som säljer tobak till ungdom under 18 års ligger i Göteborg på stadsdelsnämnderna och deras förvaltningar.  
	Bakgrund 
	 
	Tobaksbruket är ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan. Varje dag börjar cirka 50 ungdomar (Källa: Kommunguiden - att utveckla det tobaksförebyggande arbetet. Statens folkhälsoinstitut 2005:33) under 18 år att röka i Sverige. Ungdomar börjar använda tobak av olika anledningar som till exempel nyfikenhet, upptäckarlust, grupptryck och tillträde till vuxenvärlden. Många ungdomar är öppna för nya utmaningar och att pröva nya erfarenheter. 
	 
	 
	Lagstiftning 
	 
	Enligt tobakslagen (1993:581) får rökning inte äga rum i skollokaler eller i andra lokaler avsedda för barn och ungdom även om den används för annan verksamhet. Rökförbud inomhus och på skolgårdar eller motsvarande gäller dygnet runt. Det är tillåtet att inrätta rökrum för personal och det ska vara placerat så att barn och ungdomar inte har tillträde dit. 
	 
	Miljönämnden i Göteborg och deras förvaltning har tillsynsansvar enligt tobakslagen med avseende på tobaksrökning på skolgårdar.  
	 
	Sverige ratificerade Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobak år 2005. Syftet med ramkonventionen är att utveckla den nationella lagstiftningen samt att begränsa tobakskonsumtionen och förbättra folkhälsan. Ramkonventionen lyfter bland annat fram arbetet kring försäljning av tobak till minderåriga, passiv rökning, tobaksreklam, varningstexter, bilder på tobaksvaror och effektiva tobaksförebyggande strategier. 
	 
	Rökning på skolgårdar har varit förbjudet enligt tobakslagen sedan år 1994. Men 80 procent av 13-, 15- och 17-åringar uppger i en svensk undersökning att det fortfarande röks på deras skolgård. Tjugo procent av eleverna uppger dessutom att vuxna på skolan inte griper in om någon röker. (Källa: Kommunguiden – att utveckla det tobaksförebyggande arbetet. Statens folkhälsoinstitut 2005:33). 
	 
	 
	Skolor i Göteborgs Stad 
	 
	I Göteborgs Stad finns kommunala skolor, friskolor och privatskolor inom grundskola årskurs F-9 och gymnasium. Fördelning av dessa skolor är följande: 
	- 138 kommunala grundskolor årskurs F-9 varav 50 grundskolor har årskurs 7-9. 
	- 15 kommunala gymnasieskolor  
	- 68 friskolor och privatskolor (43 grundskola årskurs F-9 och 25 gymnasieskolor) 
	(Källa: www.goteborg.se) 
	 
	År 2007 gick 80 procent av eleverna i Göteborg i kommunal grundskola årskurs 7-9 och 72 procent av eleverna gick i kommunal gymnasieskola. Vid val till gymnasieskola kan ungdomar i Göteborg välja gymnasieskola fritt inom hela Göteborgsregionen. 
	 
	 
	Undersökningar 
	 
	Forskare vid McGill-universitetet i Montreal, Kanada visar i en studie att symtom på ungdomars nikotinberoende kan visa sig redan efter de första cigaretterna och kan utvecklas till månadsrökare, veckorökare och dagligrökare. Ungdomar är ofta inte medvetna om, att nikotinberoendet kan utveckla snabbt och är därför ofta inte mottagliga för information och varnande råd om tobak. (Källa: www.tobaksfakta.org/default.aspx?id=4660). 
	 
	Andelen vuxna (16-84 år) dagligrökare i Sverige fortsätter att minska. År 2007 uppgav 13 procent av männen och 15 procent av kvinnorna i Göteborg (samma andel rökare i hela landet) att de rökte dagligen. (Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden, ULF). 
	 
	I 2007 års skolundersökning uppgav sex procent bland pojkarna och tio procent bland flickorna i årskurs 9 att de rökte dagligen eller nästan dagligen och bland pojkarna uppgav 13 procent och tre procent bland flickorna att de snusar dagligen eller nästan dagligen. 
	 
	I CAN-rapport (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) år 2006 uppgav 26 procent av pojkarna och 28 procent av flickorna att de rökte eller snusade eller gjorde bådadera. Bland gymnasieungdomar i årskurs 2 var det 45 procent av pojkarna och 42 procent av flickorna som angav att de rökte eller snusade eller bådadera.  
	 
	Riksdagen har satt upp Nationella folkhälsomål med fyra delmål för minskat tobaksbruk till år 2014 som folkhälsopropositionen (prop.2002/03:35) redovisar. De har bland annat angett en halvering till 2014 av antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa och att ingen ofrivilligt ska utsättas för rök i sin omgivning. 
	 
	 
	Fritidsundersökningen FRIVAN 
	 
	Fritidsundersökningen i Göteborg (FRIVAN) är en undersökning av barns och ungdomars fritidsvanor. FRIVAN omfattar alla elever i årskurs 4-9 i grundskolan och årskurs 1-3 i gymnasieskolan. Undersökningen är genomförd av Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg under åren 1996, 1999, 2002 och 2005. (Källa: www.frivan.goteborg.se) 
	 
	Resultatet av FRIVAN undersökningen inom den kommunala grundskolan redovisas på stadsdelsnivå medan resultaten från den kommunala gymnasieskolan redovisas på skolnivå. Friskolor redovisas tillsammans, på grund av få elever.  
	 
	I FRIVAN undersökningen år 2005 inom ämnesområde attityd och livsstil svarade 4 333 elever i grundskolan årskurs 9 på frågan: ”Tycker du att det är OK att använda tobak (röka och snusa)” i årskurs nio 05” Bilaga 1. 
	 
	Tabell 1. ”Tycker du att det är OK att använda tobak (röka och snusa)” Årskurs 9. Fördelning efter kön. År 2005 
	Årskurs 9
	Pojkar
	Flickor
	Pojkar
	Flickor
	Ja
	Ja
	Nej
	Nej
	Antal svarande
	927
	737
	1361
	1308
	Procent
	41 %
	36 %
	59 %
	64 %
	Källa: www.frivan.goteborg.se 
	 
	 
	I FRIVAN undersökningen år 2005 inom ämnesområde attityd och livsstil svarade  
	10 101 elever i gymnasieskolan årskurs 1-3 på frågan: ”Tycker du att det är OK att använda tobak (röka och snusa)” i alla årskurser i gymnasiet 05” Bilaga 2. 
	 
	Tabell 2. ”Tycker du att det är OK att använda tobak (röka och snusa)” Samtliga årskurser i gymnasiet. Fördelning efter kön. År 2005
	Samtliga åk i gymnasiet
	Pojkar
	Flickor
	Pojkar
	Flickor
	Ja
	Ja
	Nej
	Nej
	Antal svarande
	3106
	2618
	2057
	2320
	Procent
	60 %
	53 %
	40 %
	47 %
	Källa: www.frivan.goteborg.se 
	 
	Resultatet visar, att en högre andel pojkar i gymnasieskolan (60 procent) anser det är OK att använda tobak jämfört med ungdomar i årskurs 9 (41 procent). Liknande skillnader finns hos flickor. 
	 
	 
	Insatser i andra kommuner 
	 
	Under åren 2002-2005 hade Statens folkhälsoinstitut i uppdrag av regeringen att genomföra nationella tobaksuppdraget. För uppdraget avsatte regeringen 60 miljoner kronor. Satsningen gjordes inom tre områden varav ett område var tobaksförebyggande insatser bland barn och ungdomar. Några av de insatser som genomfördes i landet inom nationella tobaksuppdraget var: 
	 
	- Västerbottens läns landsting utvecklade en modell för att skapa lokala handlingsplaner mot tobak i länets skolor. 
	 
	- Uddevalla kommun genomförde ett brett samarbetsprojekt för att höja kvalitén i skolornas tobaksundervisning och starta rökavvänjning på gymnasiet. 
	 
	- Region Skåne och Kommunförbundet Skåne satsade på att utbilda personer som arbetar med barn och ungdom i landsting, kommuner och organisationer. Utbildningen syftade till att bidra till att skolor arbetar för att få bort rökning på skolgårdar.  
	 
	- Malmös miljöförvaltning diplomerar ”Rökfri miljö” till förskola, skola och fritidsgårdar. Diplomeringen syftar till att verksamheter ska sporras till att ta fram tobakspolicy. För att få utmärkelsen ”Rökfri miljö” av Malmö Stad ska vissa uppsatta kriterier vara uppfyllda.  
	 
	 
	 
	Syfte 
	 
	Syftet med undersökningen var att kartlägga förekomsten av rökning inom skolans område samt att följa upp lagstiftning och nationella folkhälsomål. 
	 
	 
	 
	Metod 
	 
	 Undersökning om rökning förekommer inom skolans område genomfördes som en enkätstudie hösten år 2007. Frågeställningar diskuterades och fem frågor formulerades. Dessa testades på några medarbetare inom miljöförvaltningen. Frågeformuläret finns i bilaga 3. 
	 
	Samordnande skolsköterska för Göteborgs grundskolor, gymnasieskolor och friskolor inom skolhälsovårdsenheten, Social resursförvaltning, har regelbundna kontakter med skolsköterskor. Frågeformuläret skickades med e-post via skolhälsovårdsenhetens sändlista till skolsköterskor under sommar/hösten år 2007 till samtliga 170 skolsköterskor verksamma inom Göteborgs Stad. I sändlistan ingick skolsköterskor inom kommunala grundskolor årskurs F (förskola)-9 och gymnasieskolor samt friskolor/privatskolor inom grundskola F-9 och gymnasieskolor.  
	 
	Under hösten 2007 skickade skolhälsovården två påminnelser via e-post till samtliga skolsköterskor. Miljöförvaltningen ringde därefter mellan ett till fyra telefonsamtal med en förfrågan om telefonintervju till skolsköterskor, som inte hade besvarat frågeformuläret inom kommunala grundskolor och gymnasieskolor samt till några skolsköterskor inom privatskolor och friskolor. Telefonintervjuerna genomfördes enligt frågeformulärets mall.  
	 
	Frågeformuläret fylldes i elektroniskt och skickades via e-post tillbaka till miljöförvaltningen. Några av skolsköterskorna fyllde i frågeformuläret på papper och skickade det tillbaka brevledes.  
	 
	I undersökningens planeringsfas diskuterades om frågeformuläret skulle besvaras av skolsköterska eller rektor. Eftersom tobaksbruk är ett av de allvarligaste hoten mot hälsan och skolsköterskor har regelbundna hälsosamtal med sina elever så föll det sig naturligt att det var skolsköterskan som skulle kontaktas för att besvara frågeformuläret. I skolsköterskans hälsosamtal ingår att diskutera tobaksbruk med elever och frågeformuläret underströk att tobaksbruk är ett hälsoproblem. 
	 
	Det är rektor eller motsvarande i egenskap av verksamhetsansvarig som har ansvar för tillsyn av rökning på skolgården. 
	 
	 
	 
	Resultat 
	 
	 
	Svarsfrekvens 
	 
	I frågeformuläret skulle endast ett kryss markeras i rutan ja, nej eller vet ej under varje fråga. Vid tio tillfällen har skolsköterskor satt kryss i två rutor under samma fråga. Samtliga markeringar räknades med i resultatet. 
	 
	Obesvarade frågor består dels av partiellt bortfall, det vill säga att vissa frågor i frågeformuläret inte besvarades, dels av objektsbortfall som innebär att frågeformuläret blev inlämnat obesvarat. Generellt var bortfallet av enstaka frågor (partiellt bortfall) i frågeformuläret lågt.  
	 
	 
	Kommunala grundskolor 
	 
	Totalt svarade 39 skolsköterskor inklusive två rektorer verksamma inom grundskolor årskurs 7-9 på frågeformuläret. Via e-post svarade 28 skolsköterskor och via telefonintervju svarade nio skolsköterskor och två rektorer (11 personer). Skolsköterskor från elva högstadieskolor har inte besvarat frågeformuläret. Sammanfattningsvis har 78 procent av skolsköterskorna i högstadieskolor besvarat frågeformuläret. 
	 
	Två skolsköterskor inom grundskolan ville inte besvara frågeformuläret. En skolsköterska var nyanställd och en skolsköterska arbetade för få timmar på skolan för att anse sig kunna besvara frågeformuläret.  
	Kommunala gymnasieskolor 
	 
	Totalt svarade 22 skolsköterskor verksamma inom femton gymnasieskolor på frågeformuläret. Via e-post svarade 17 skolsköterskor och via telefonintervju svarade fem skolsköterskor. Från Angeredsgymnasium och Burgårdens utbildningscentrum var det flera skolsköterskor som svarade på frågeformuläret och inom Vingagymnasiet finns skolsköterskor inom flera enheter som har besvarat frågeformuläret. Sammanfattningsvis har skolsköterskor från samtliga femton gymnasieskolor (100 procent) besvarat frågeformuläret.   
	 
	 
	Friskolor och privatskolor inom grundskola och gymnasium 
	 
	Tjugo procent av högstadieeleverna årskurs 7-9 i Göteborg går i friskola eller privatskola. Skolsköterskor verksamma inom sju grundskolor årskurs F-9 (16 procent) svarade på frågeformuläret.  
	 
	Tjugoåtta procent av gymnasieeleverna i Göteborg går i friskola eller privatskola. Skolsköterskor verksamma inom tre gymnasieskolor (12 procent) svarade på frågeformuläret. Friskolor och privatskolor kan inte redovisas i undersökningen på grund av otillräcklig svarsfrekvens. 
	 
	Det finns erfarenhet som tyder på, att en del friskolor och privatskolor saknar skolgård, ofta på grund av skolans läge. En förfrågan skickades via skolhälsovårdsenheten till skolsköterskorna, om huruvida friskolor och privatskolor har skolgård eller ej. Totalt svarade sjutton skolor (25 procent) och av dessa sjutton skolor var det fem skolor (29 procent) som saknade skolgård. Två skolor, som har skolgård uppger, att eleverna har tillåtelse att lämna skolgården på raster. 
	 
	 
	Enkätresultat 
	 
	Frågeformulären från skolsköterskorna sammanställdes och analyserades. Resultaten redovisas i sin helhet i bilagorna 4 och 5.  
	 
	Fråga 1 
	Har din skola av skolledningen fastställd tobakspolicy? 
	 
	Inom den kommunala högstadieskolan i Göteborg svarade 82 procent av skolsköterskorna att skolan har av skolledningen fastställd tobakspolicy. Fem procent svarade vet ej.  
	 
	Tabell 3. Kommunala högstadieskolor i Göteborg  
	 
	Ja
	Nej
	Vet ej
	Antal svar 39       
	32
	2
	5
	Procent      
	82
	13
	5
	Inom den kommunala gymnasieskolan i Göteborg svarade 69 procent av skolsköterskorna att skolan har av skolledningen fastställd tobakspolicy. Nio procent svarade vet ej.  
	 
	Tabell 4. Kommunala gymnasieskolor i Göteborg 
	Ja
	Nej
	Vet ej
	Antal svar 23
	16
	5
	2
	Procent      
	69
	22
	9
	 
	 
	Inom samtliga kommunala högstadieskolor och gymnasieskolor i Göteborg svarade  
	77 procent av skolsköterskorna att skolan har av skolledningen fastställd tobakspolicy.  
	Elva procent svarade vet ej. 
	 
	Tabell 5. Samtliga kommunala högstadie- och gymnasieskolor i Göteborg
	Ja
	Nej
	Vet ej
	Antal svar 62 (39+23)
	48
	7
	7
	Procent
	77
	11
	11
	 
	 
	Fråga 2 
	Förekommer rökning inom skolans område? – Om ja, var: 
	 
	Rökning på skolgårdar och motsvarande områden utomhus i anslutning till barn- och ungdomsverksamhet till exempel utanför skola, förskolor och fritidsgårdar är inte tillåtet enligt tobakslagen (1993:581). Detta gäller hela dygnet. 
	 
	Att rökning sker inom skolans område uppgav nästan hälften av skolsköterskorna (47 procent) inom de kommunala högstadieskolorna i Göteborg. En skolsköterska uppgav att personalen rökte på särskild plats utomhus, åtskilt från elever. 
	 
	Tabell 6. Kommunala högstadieskolor i Göteborg 
	 
	Ja
	Nej
	Vet ej
	Antal svar 41 
	19
	21
	1
	Procent
	47
	51
	2
	 
	Att rökning sker inom skolans område uppgav alla skolsköterskor utom en skolsköterska (95 procent) inom de kommunala gymnasieskolorna i Göteborg. Fyra gymnasieskolor hade angivna platser på skolgården för rökning.  
	 
	Tabell 7. Kommunala gymnasieskolor i Göteborg 
	Ja
	Nej
	Vet ej
	Antal svar 21 
	20
	1
	0
	Procent
	95
	5
	Inom samtliga kommunala högstadieskolor och gymnasieskolor i Göteborg svarade 63 procent av skolsköterskorna att rökning förekommer inom skolans område. 
	 
	Tabell 8. Samtliga kommunala högstadie- och gymnasieskolor i Göteborg 
	Ja
	Nej
	Vet ej
	Antal svar 62 (41+21)
	39
	22
	1
	Procent
	63
	35
	2
	 
	 
	Fråga  
	Om ja, var: 
	Här nedan redovisas samtliga inkomna svar från skolsköterskor på frågan ”Om ja, var”. 
	 
	Grundskolan årskurs 7-9 
	- Vid särskilt ställe utomhus, enbart för personal. Åtskilt från barnen 
	- Mellan skolan och gatan 
	- Vid mopeduppställningen 
	- Smygrökning 
	- På skolgården, där vuxna inte finns 
	- Utanför skolans alla ingångar 
	- Vrår som inte syns 
	- I porten 
	- I skogen 
	- Personal röker bakom en barack 
	- Bakom en barack 
	- Står utanför skolans område och röker 
	- Bakom idrottshallen 
	- Röker utanför skolan 
	- På skolans parkering 
	- Vid gränsen till friluftsområde 
	- I stort sett överallt på skolgården 
	- På skolgården 
	 
	Gymnasieskolan 
	- Utanför entrén 
	- Utanför byggnaden 
	- Innanför markerat område 
	- Överallt – både elever och personal 
	- På markerad plats utomhus 
	- På angiven plats som rökplats under tak 
	- På tre anvisade platser på skolgården 
	 
	 
	 
	 
	Fråga 3 
	Finns försäljningsställen i skolans närhet, som säljer tobak till ungdom under 18 år? – Om ja, var: 
	 
	Ansvar för tillsynsverksamhet vid försäljning av tobak till ungdom under 18 år enligt tobakslagen har i Göteborg Stad respektive stadsdelsnämnd och Tillståndsenheten, Sociala resursförvaltningen är samordningsansvarig.  
	 
	Att det finns försäljningsställen i kommunala högstadieskolans närhet som säljer tobak till ungdom under 18 år uppgav elva skolsköterskor (27 procent) inom de kommunala grundskolorna. Tjugoen skolsköterskor (53 procent) svarade vet ej. 
	 
	Tabell 9. Kommunala högstadieskolor i Göteborg 
	 
	Ja
	Nej
	Vet ej
	Antal svar 40  
	11
	8
	21
	Procent
	27
	20
	53
	 
	 
	Inom de kommunala gymnasieskolorna uppgav fyra skolsköterskor (17 procent) att det fanns försäljningsställen i skolans närhet, som säljer tobak till ungdom under 18 år. Sexton skolsköterskor (70 procent) svarade vet ej. 
	 
	Tabell 10. Kommunala gymnasieskolor i Göteborg 
	Ja
	Nej
	Vet ej
	Antal svar 23
	4
	3
	16
	Procent
	17
	13
	70
	 
	 
	Inom samtliga kommunala högstadieskolor och gymnasieskolor svarade femton skolsköterskor (24 procent) att det fanns försäljningsställen i skolans närhet, som säljer tobak till ungdom under 18 år och drygt hälften av skolsköterskorna svarade vet ej. 
	 
	 
	Tabell 11. Samtliga kommunala högstadie- och gymnasieskolor i Göteborg 
	Ja
	Nej
	Vet ej
	Antal svar 63 (40+23) 
	15
	11
	37
	Procent
	24
	17
	59
	 
	Fråga 
	Om ja, var: 
	Här nedan redovisas samtliga kommentarer från skolsköterskor på frågan ”Om ja, var”. 
	 
	Grundskolan årskurs 7-9 
	- Förmodligen från vissa små handlare 
	- En närbutik/kiosk har sålt styckvis cigaretter till skolungdom. 
	- Mataffär 
	- Förmodligen finns det mindre nogräknade som sysslar med detta. 
	- Enligt de elever som röker får eller köper de cigaretter av andra   
	ungdomar. 
	- Misstänkt kiosk 
	- Godisaffär frågar inte alltid efter legitimation. 
	 
	Gymnasieskolan 
	- Det finns gott om försäljningsställen, men om de säljer till minderåriga  
	vet jag inget om. 
	- Finns flera försäljningsställen i närheten som säljer tobak, förhoppningsvis kontrollerar de åldern på ungdomar som köper. 
	- Cigaretter säljs i lösvikt i närliggande tobaksaffär (enligt uppgift från  
	elever). 
	- Skolgodis affär säljer styckvis cigaretter. 
	- Många små butiker intill skolan och misstankar finns om olovlig  
	försäljning.  
	- Godisaffär 
	 
	 
	Fråga 4 
	Har din skola utnyttjat det erbjudande som A Non Smoking Generation (NSG) har i form av klassbesök av NSG-inspiratörer under läsåret 2006/2007? 
	 
	Det var 13 skolsköterskor (34 procent), som svarade att A Non Smoking Generation (NSG) hade gjort klassbesök i deras kommunala högstadieskola under läsåret 2006/2007. Nio skolsköterskor (24 procent) svarade vet ej. 
	 
	Tabell 12. Kommunala högstadieskolor i Göteborg 
	Ja
	Nej
	Vet ej
	Antal svar 38 
	13
	16
	9
	Procent
	34
	42
	24
	 
	Det var tre skolsköterskor (14 procent), som svarade att NSG-inspiratörer besökte deras kommunala gymnasieskola under läsåret 2006/2007. Sex skolsköterskor (27 procent) från kommunala gymnasieskolor svarade vet ej.  
	 
	 
	Tabell 13. Kommunala gymnasieskolor i Göteborg
	Ja
	Nej
	Vet ej
	Antal svar 22
	3
	13
	6
	Procent
	14
	59
	27
	 
	Inom de kommunala högstadieskolor och gymnasieskolor svarade 16 skolsköterskor (27 procent) att deras skola hade utnyttjat erbjudandet från A Non Smoking Generation (NSG) i form av klassbesök av NSG-inspiratörer under läsåret 2006/2007.  
	 
	Tabell 14. Samtliga kommunala högstadie- och gymnasieskolor i Göteborg
	Ja
	Nej
	Vet ej
	Antal svar 60 (38+22)
	16
	29
	15
	Procent
	27
	48
	25
	 
	 
	Kommentarer: 
	Här nedan redovisas samtliga kommentarer från skolsköterskorna. 
	 
	Grundskolan årskurs 7-9 
	- Senast för 14 dagar sedan – hade besök av NSG. 
	- Det är lärarna som tar kontakt med NSG. 
	- Vid något tillfälle men det var ett par år sedan. 
	- Skolsköterskan trodde att det var varje år och flera gånger. 
	- Alla behöver samverka men skolan kan inte agera ensam, vi måste ha en 
	outtröttlig dialog med föräldrar. 
	- Under temavecka vecka 43. 
	- Vi är en årskurs 6-9 skola. 
	- Jag tror det är en kostnadsfråga i slutänden. Hade besök från NSG 
	- varit gratis för skolan, hade i alla fall vi gärna tagit emot dem. 
	- Kostar för mycket. 
	- Mycket bra. 
	- Har gjort det tidigare. Bra! Vi skulle gärna välkomna ett klassbesök. 
	- Vi har tidigare utnyttjat erbjudandet. 
	- Planerat att erbjuda detta för årskurs 6 eller 7 kommande läsår. 
	- Inte ekonomiskt prioriterat. 
	- Har ej fått information om detta. Har tänkt mycket på just det eftersom NSG var väldigt aktiva när jag gick i skolan, hade själv tänkt undersöka om NSG fortfarande finns kvar för att få ett samarbete med dem. Det gör de tydligen vilket gläder mig. 
	- Vi har tidigare utnyttjat erbjudandet. 
	 
	 
	Gymnasieskolan 
	- Ledningen anser det inte tillräckligt viktigt. 
	- Har själv varit ute och pratat om rökning + haft sluta röka grupper. 
	- Har varit – har fått erbjudan och ska ta ställning inom kort. 
	 
	 
	Fråga 5 
	Vilket stöd tror du, att skola/rektor/skolsköterska behöver för att motverka tobaksrökning bland elever och särskilt på skolgården?   
	Det var 29 skolsköterskor verksamma inom de kommunala högstadieskolorna och 20 skolsköterskor verksamma inom de kommunala gymnasieskolorna, som gav förslag på stöd till skola/rektor/skolsköterska för att motverka tobaksrökning bland elever och särskilt på skolgården. 
	Här nedan redovisas samtliga inkomna förslag från skolsköterskor. 
	 
	Grundskolan årskurs 7-9 
	- Material att ”arbeta” med på lektioner 
	- Personer som kommer till skolan och ”pratar” tobak 
	- Engagemang från all personal  
	- Tydliga direktiv om hur man stoppar rökning på skolgårdar 
	- Klara signaler från rektorer om hur viktigt det är med rökfria skolgårdar 
	- Frågan måste upp på agendan 
	- Tydliga regler, bestämmelser och policy med påföljd om de ej efterlevs 
	- Totalt tobaksförbud 
	- Skyltar som påminner om rökning förbjudet  
	- Gemensam policy för Göteborgs skolor, där elever och föräldrar skriver 
	under beslutet 
	- Kontinuerlig utbildning, stöd och inspiration i skolsköterskegruppen 
	- Rökvakter/vaktsystem 
	- Utbilda ”hälsoinformatörer” bland eleverna – som informerar andra 
	elever 
	- Upprätta kontrakt i klassen – precis som med alkohol 
	- Kontakta hemmet om eleven röker 
	- Attitydförändring hos föräldrar att inte tillåta rökning 
	- Information till eleverna om hur tobaken påverkar kroppen 
	- Sluta röka/snusa grupper 
	- Gemensam policy för alla skolor. All personal på skolan ska agera 
	och reagera på samma sätt. 
	- Utbildning (kort)  
	- Information om senaste nytt 
	- Minska tobaksförsäljningen i närheten av skolan  
	- Vuxna ska undvika att röka i närheten 
	 
	Gymnasieskolan 
	- Kampanj 
	- Kontinuerlig upplysning om tobakens skadeverkningar. På gymnasienivå fokuserar man kanske mer på andra hälsoproblem. 
	- En skolledning som vågar ta beslut och sedan stå för det. 
	- Tester där elever kan se hur de påverkas av rökning. 
	- Sluta röka grupper 
	- Förbjuda rökning på den kommunala ytan mellan skolbyggnaderna 
	- Tobaksvakt 
	- Gemensamt förhållningssätt från vuxna 
	- Att utbildningsförvaltningen ålägger rektor och verksamhetschef att se till att information sätts upp om skolans tobaksregler och att all personal får tydliga instruktioner om hur de skall agera när någon bryter mot tobakslagen och skolans regler. 
	 
	Statistisk analys 
	 
	Den statistiska analysen avser att undersöka förhållandet mellan olika variabler för att ta reda på om det finns någon signifikant skillnad eller om skillnaden enbart är slumpmässig.   
	I denna undersökning testades, om det fanns någon signifikant skillnad mellan:  
	- skolor som har tobakspolicy och rökning på skolgården 
	- rökning på skolgården och försäljning av tobak i skolans närhet 
	- skolor som har tobakspolicy och försäljning av tobak i skolans närhet 
	 
	För att bedöma sambandet mellan två variabler användes chi-2-testet. Även Yates´ korrektionsmetod har prövats. 
	 
	Det fanns för få observationer i denna undersökning för att med säkerhet säga om det är någon signifikant skillnad eller om skillnaden enbart är slumpmässig. Bilaga 6 
	 
	 
	 
	Diskussion 
	 
	Med mål att få en hög svarsfrekvens begränsades frågeformuläret till ett A4 blad med fem frågeställningar. De fem frågorna anknyter till förhållanden som erfarenhetsmässigt är av betydelse för att minska ungdomars rökvanor. I diskussioner kring vad som kan påverka elever att inte röka på skolgården ansåg vi att tillgängligheten av tobak och en tillåtande miljö påverkar elevers rökning: 
	 
	- En tydlig tobakspolicy i skolan kan vara ett bra instrument för att skapa en medveten hållning i tobaksfrågan bland elever och vuxna. Den ska vara väl förankrad hos skolans personal, elever och föräldrar.  
	 
	- Tobaksvaror enligt tobakslagen får inte säljas till ungdomar under 18 år eller säljas till konsumenter i form av lösa cigaretter. Förutom att minska tillgängligheten till tobak har bestämmelsen också en attitydskapande betydelse. Detta för att förhindra att barn och ungdom börjar röka eller snusa. För att åldersgränsen ska behålla sin effekt är det angeläget med en fungerande tillsynsverksamhet.  
	 
	- A Non Smoking Generation arbetar sedan år 1979 för att barn och ungdomar inte ska börja röka eller snusa. Deras unga inspiratörer gör klassbesök främst i grundskolan årskurs 4-9 men gör även besök i gymnasieskolan. Under besöket arbetar de med bland annat övningar och rollspel. Eleverna får tänka efter, ta ställning och får inspiration till att göra egna val. 
	 
	Frågeformuläret med de fem frågorna skickades ut via e-post till samtliga skolsköterskor i Göteborgs Stad. Utskicket gjordes i samarbete med den för Göteborgs Stad gemensamma skolhälsovårdsenheten och dess samordnande skolsköterska.  
	 
	Valet att samarbeta med skolsköterskor gjordes bland annat utifrån det förhållandet att det inte är skolsköterskan som är formellt ansvarig för att tobakslagens bestämmelser är uppfyllda. Samarbetet med skolhälsovården poängterade också studiens inriktning på elevers hälsa. Tobaksrökning är ett av de allvarligaste hoten mot hälsan och skolsköterskor har regelbundna hälsosamtal med sina elever. I dessa hälsosamtal är det naturligt att diskutera tobaksbruk med eleven.  
	 
	Det ifyllda frågeformuläret skickades till miljöförvaltningen via e-post, brevledes eller besvarades per telefon. Sammanställning och bearbetning skedde manuellt inom miljöförvaltningen. Vid större undersökningar med fler frågeställningar kunde en digital blankett för databearbetning vara att föredra. 
	 
	Svarsfrekvensen från de kommunala skolorna blev hög. Sjuttioåtta procent av skolsköterskor på kommunala högstadieskolor och 100 procent av skolsköterskor på kommunala gymnasieskolor besvarade frågeformuläret.  
	 
	Det var endast sexton respektive tolv procent av skolsköterskor på friskolor och privatskolor som besvarade frågeformuläret. En närmare analys om varför det var så få skolsköterskor som besvarade frågeformuläret är inte gjord. Det fanns dock vissa indikatorer på att dessa skolor saknade skolgård, kanske beroende på skolans läge. Vid en kompletterande undersökning uppgav fem av sjutton skolor att skolgård saknades. Friskolor och privatskolor redovisas inte i undersökningen på grund av den otillräckliga svarsfrekvensen. 
	 
	Åttio procent av eleverna i Göteborgs Stad går i kommunala grundskolor och 72 procent går i kommunala gymnasieskolor och detta betyder att undersökningen belyser förhållandena för flertalet elever i stadens skolor.  
	 
	Undersökningen visar att det röks på nästan hälften av högstadieskolans skolgårdar och på nästan samtliga av gymnasieskolans skolgårdar, trots att det i drygt tio år har varit förbjudet att röka på skolgårdar. Anvisade platser på skolgården för rökning, så kallade rökrutor, för elever och skolans personal förekommer på en högstadieskola och på fyra gymnasieskolor. Rökrutor är inte tillåtna enligt tobakslagen. Undersökningen av kommunala grundskolor i årskurs 7-9 och gymnasieskolor gav oss kunskap om att elever röker på skolgårdar men inte någon kunskap om antal elever som röker på skolgården och inte heller om hur ofta, varje dag eller varje rast. 
	 
	En tydlig tobakspolicy som efterlevs är ett bra instrument för att skapa medvetenhet och de flesta skolor har en fastställd tobakspolicy. Det var åtta av tio högstadieskolor och sju av tio gymnasieskolor som hade en fastställd tobakspolicy men ändå röktes det på hälften av högstadieskolans skolgårdar som hade tobakspolicy. På gymnasieskolans skolgårdar röktes det oavsett om det fanns tobakspolicy eller ej.  
	 
	Skolsköterskorna bedömde att det var vanligare att det fanns butiker intill högstadieskolan som sålde tobak till ungdomar under 18 år vid de skolor där rökning förekom på skolgården, men på grund av få observationer kan detta inte statistiskt säkerställas. Rökning förekom på nästan samtliga skolgårdar i gymnasiet och där gick det inte att avgöra betydelsen av om det fanns butiker i skolans närhet som säljer tobak till ungdom under 18 år eller ej.  
	 
	Många av eleverna i gymnasieskolan har fyllt 18 år och får köpa tobak. De flesta gymnasieskolor är belägna i centrum och där finns det många små butiker i skolans närhet som säljer tobak.  
	 
	I vissa närbutiker finns misstankar om olovlig försäljning av cigaretter styckevis, vilket är förbjudet enligt Lagen (1994:1563) om tobakskatt. Från den 1 januari 2006 är det också förbjudet att sälja förpackningar med mindre än 19 cigaretter.  
	 
	Tillsynspersonalens erfarenhet är, att ungdomar under 18 år har lättare att köpa tobak i butiker som är belägna i centrum än i elevens eget bostadsområde. Utanför ungdomars egna bostadsområden är ungdomar i regel anonyma för butikens personal. Langning av tobak från syskon, äldre skolelever och föräldrar underlättar för underåriga att ha ett tobaksbruk. Det är lätt för ungdomar under 18 år att få tag i tobak. 
	 
	Det var 53 respektive 70 procent av skolsköterskorna som svarade, att de inte visste, om det fanns butiker intill skolan som säljer tobak till ungdom under 18 år eller ej. Vad detta svar betyder är inte analyserat.  
	 
	Undersökningen fick en massmedial uppmärksamhet. Artiklar var införda i Göteborgs-Posten den 2008-01-15 och i gratistidningen Punkt.se den 2007-12-21 samt på webbsidorna netdoktor.se och nyhetsbrev/tobaksfakta.org 
	 
	Flera av skolsköterskorna delade med sig av sina erfarenheter och berättade om det tobaksförebyggande arbete som bedrivs inom skolan. För att motverka rökning på skolgården gav skolsköterskor många bra förslag på åtgärder och aktiviteter som kan genomföras inom skolan som till exempel rökvakt, sluta röka grupper, rökfria vuxna som förebilder, informationskampanjer, skyltning med rökning förbjuden, utbildning och gemensam drogpolicy för skolor i Göteborgs Stad där elever och föräldrar skriver under ett beslut. En skolsköterska verksam inom en högstadieskola skrev, ”Vi måste få upp frågan på agendan igen. Vi jobbar inte speciellt mycket med detta viktiga ämne. Skolan behöver få (ha) en plan när och hur arbetet mot rökning – narkotika – alkohol kommer in. Det känns som det finns en viss uppgivenhet när det är så mycket som ska in i undervisningen”. 
	 
	Tobaksförebyggande insatser och riktade aktiviteter sker i varierande grad på skolor i Göteborg. Ungdomars nyfikenhet och ibland brist på vuxna människors närvaro gör att ungdomar hittar områden inom skolan, där de har möjlighet att röka. En skolsköterska verksam inom en gymnasieskola skrev, ”Vi vuxna påpekar dagligen och ständigt att de inte får röka inom området. Vi skolsköterskor pratar alltid i det enskilda samtalet med eleverna om faran med rökning. Jag vet faktiskt inte vad som skall till ytterligare. Eleverna kan helt lugnt sitta under skylten med rökning förbjuden och röka utan att över huvud taget bry sig”. 
	 
	 
	 
	Förslag till åtgärder 
	 
	Fritidsundersökningen i Göteborg FRIVAN är en undersökning av barns och ungdomars fritidsvanor. FRIVAN undersökningen år 2005 inom området attityd och livsstil visar, att högstadieelevernas positiva attityd till att använda tobak varierar mellan ålder och stadsdelar i Göteborg. Minst positiv (20 procent) till att använda tobak är flickor och pojkar i stadsdelen Lärjedalen och mest positiv (50 procent) till att använda tobak är flickor i stadsdelen Centrum och pojkar i Södra Skärgården.  
	 
	Gymnasieelevers positiva attityd till att använda tobak varierar. Bland flickor varierade det mellan 40 till 65 procent och bland pojkar varierade det mellan 40 till 80 procent. FRIVAN visar att gymnasieelever är mer accepterande än högstadieelever. Det är angeläget att FRIVAN upprepas med mål att belysa trender. 
	 
	Kommunens fritidsledare har ett nära samarbete med grundskolan och ungdomar har ofta förtroende för sina fritidsledare. Det är angeläget att fritidsgården har en tobakspolicy som knyter an till skolans synsätt kring tobak och tobakspolicy. Det är angeläget att engagera fritidsledare i det tobaksförebyggande arbetet. Tobaksundervisning är ofta fokuserad på individens hälsa och på tobakens skadeverkningar på människan. Men tobak är mycket mer än ett hälsoproblem.  
	 
	För att nå unga människor lyfter A Non Smoking Generation fram sambandet mellan tobaksodling och tobaksbruk och vad det för med sig i form av miljöförstöring, energiutnyttjande, klimatförändring, barnarbete, ökad fattigdom etc.   
	 
	Skolans personal är viktiga förebilder för elever och bör föregå med gott exempel genom att inte röka i elevers närvaro.  
	 
	Två stadsdelsförvaltningar i Göteborgs Stad har beslutat om rökfri arbetstid och ytterligare ett antal stadsdelförvaltningar planerar att införa rökfri arbetstid. Beslut om rökfri arbetstid omfattar också grundskolans personal. Rökfri arbetstid innebär att ingen utsätts för tobaksrökning på sitt arbete och rökning får inte ske under den tid man arbetar eller har paus. Lunchen räknas inte in i arbetstiden och är därmed undantagen. Ett förslag är, att införa ”Rökfri arbetstid i skolan”. Detta ska gälla för elever och skolans personal. 
	 
	Att sprida och redovisa resultatet av undersökningen kan vara ett stöd för skola och samhälle för att få till stånd en förändring av elevers rökvanor och få bort rökning från skolgårdar. För såväl elever, föräldrar, skolpersonal som för tillsynsmyndigheter, det vill säga kommunerna, återstår mycket att göra vad gäller att få skolgårdar rökfria. 
	 
	Frågeformulären redovisar skolsköterskornas uppfattning och bör följas upp dels via en förfrågan till rektorer eller motsvarande, dels via myndigheternas, det vill säga, miljöförvaltningens och Tillståndsenhetens egen inspektion och tillsynsverksamhet. 
	 
	Miljöförvaltningen planerar ett seminarium måndagen den 21 april 2008 riktat till kommunens verksamhetschefer inom förskola/skola/fritid, folkhälsoplanerare och samtliga rektorer verksamma inom Göteborgs Stad.  
	 
	Miljöförvaltningen avser att bedriva inspektioner och tillsynsverksamhet enligt tobakslagen på skolgårdar under hösten 2008. 
	 
	En viktig åtgärd är att miljöförvaltningen, Tillståndsenheten och stadsdelsförvaltningar samverkar kring information, inspektion och tillsynsverksamhet. Tillståndsenheten kommer under hösten 2008 att genomföra så kallade ”provköp” i butiker som säljer tobak i Göteborg. Detta sker i samarbete med ungdomar fyllda 18 år. 
	 
	Stödåtgärder för att hjälpa elever med att bli rökfria eller att elever ska förbli rökfria kan vara: 
	- Kontraktsmetoden ”Tobaksfri Duo” 
	- Materialet ”Cut it out”, en interaktiv utbildning främst för högstadieelever – kan laddas hem från www.tobaksfakta.org  
	- Diplomering av ”Rökfri skola” (metod : Rökfria serveringar med symbolen Guldgaffeln) 
	- Sluta röka grupper enligt metoden Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI).  
	- Tobakspolicy  
	- Rökfri skoltid/arbetstid för elever och lärare 
	- Lyfta tobaksfrågan på skolans personalmöten  
	- Lyfta tobaksfrågan till elevrådet 
	- Utbilda rökcoacher bland skolans elever  
	 
	Undersökningen kommer att redovisas i olika nätverk i Göteborg. Abstract är accepterat som poster i samband med LUFT-konferensen i Örebro den 6-7 maj 2008. 
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	Bilagor 
	 
	Till      Bilaga 3                     
	Skolsköterskor i Göteborgs stad 
	 
	 
	 
	Rökning på skolgårdar – hur ser det ut i Göteborgs stad 
	 
	Rökning på skolgårdar har varit förbjudet enligt tobakslagen sedan år 1994. Men 80 procent av 13-, 15- och 17-åringar uppger i en svensk undersökning att det fortfarande röks på deras skolgård. Tjugo procent av eleverna uppger dessutom att vuxna på skolan inte griper in om någon röker. Källa: ”Kommunguiden – att utveckla det tobaksförebyggande arbetet”. Statens Folkhälsoinstitut 2005:33.  
	 
	Enligt tobakslagen får rökning inte heller äga rum i skollokaler eller andra lokaler avsedda för barn och ungdom även om den används för annan verksamhet. Rökförbud inomhus och på skolgårdar eller motsvarande gäller dygnet runt. 
	 
	Det är tillåtet att inrätta rökrum för personal och det ska vara placerat så att barn och ungdomar inte har tillträde dit. 
	  
	Inom det tobakspreventiva arbetet är vi intresserade av att veta mer om rökning på skolgårdar i Göteborgs stad. Vi är tacksamma, om Du har möjlighet att besvara följande frågor: 
	 
	 
	1. Har din skola av skolledningen fastställd tobakspolicy? 
	 
	Ja                      Nej         Vet ej       
	 
	 
	2. Förekommer rökning inom skolans område? 
	 
	Ja   Nej   Vet ej       
	 
	 
	Om ja, var:       
	 
	 
	3. Finns försäljningsställe i skolans närhet, som säljer tobak till ungdom under 18 år? 
	 
	Ja                Nej                      Vet ej   
	 
	Kommentar:       
	 
	 
	4. Har din skola utnyttjat det erbjudande som A Non Smoking Generation (NSG) har i form av klassbesök av NSG-inspiratörer under läsåret 2006/2007? 
	 
	Ja                 Nej       Vet ej   
	 
	  
	Kommentar:       
	 
	 
	5. Vilket stöd tror Du, att skola/rektor/skolsköterska behöver för att motverka   
	tobaksrökning bland eleverna och särskilt på skolgården? 
	 
	Svar:       
	 
	 
	 
	Datum:       
	 
	Skolans namn:       
	 
	Skriv ditt namn och telefonnummer här:       
	 
	 
	 
	Har du frågor, kan du kontakta Agneta Alderstig eller Per Haglind. 
	 
	Svaret skickas senast fredagen den 14 september 2007 till agneta.alderstig@miljo.goteborg.se eller med post till  
	Agneta Alderstig, Miljöförvaltningen, Karl Johansgatan 23  
	414 59 Göteborg. 
	 
	 
	 
	Tack för hjälpen! 
	 
	Med vänlig hälsning 
	 
	Agneta Alderstig  Per Haglind 
	Projektledare   Stadsläkare 
	Tfn: 031-61 27 18  Tfn: 031-61 26 00 
	 
	 
	 
	Miljöförvaltningen 
	Agneta Alderstig 
	     Bilaga 4 
	 
	Resultatsammanställning av frågeformulär från kommunala grundskolor årskurs 7-9 (högstadiet) i Göteborg 
	 
	Fråga 1 
	Har din skola av skolledningen fastställd tobakspolicy? 
	 
	Svarsfrekvens 
	Högstadiet 
	Antal 
	Ja
	Antal 
	Nej
	Antal 
	Vet ej
	Antal    39       
	32
	2
	5
	Procent      
	82
	13
	5
	 
	 
	Fråga 2 
	Förekommer rökning inom skolans område? 
	 
	Svarsfrekvens 
	Högstadiet 
	Antal 
	Ja
	Antal 
	Nej
	Antal 
	Vet ej
	Antal    40 
	19
	21
	1
	Procent
	47
	51
	2
	 
	 
	Fråga 3 
	Finns försäljningsställe i skolans närhet, som säljer tobak till ungdom under 18 år? 
	 
	Svarsfrekvens 
	Högstadiet 
	Antal 
	Ja
	Antal 
	Nej
	Antal 
	Vet ej
	Antal      48 
	11
	8
	29
	Procent
	23
	17
	60
	 
	 
	Fråga 4 
	Har din skola utnyttjat det erbjudande som A Non Smoking generation (NSG) har i form av klassbesök av NSG-inspiratörer under läsåret 2006/2007? 
	 
	Svarsfrekvens 
	Högstadiet 
	Antal 
	Ja
	Antal 
	Nej
	Antal 
	Vet ej
	Antal      38 
	13
	16
	9
	Procent
	34
	42
	24
	 
	   
	Miljöförvaltningen 
	Agneta Alderstig 
	     Bilaga 5 
	 
	Resultatsammanställning av frågeformulär från kommunala gymnasieskolor i Göteborg 
	 
	 
	Fråga 1 
	Har din skola av skolledningen fastställd tobakspolicy? 
	 
	Svarsfrekvens 
	Gymnasium
	Antal 
	Ja
	Antal 
	Nej
	Antal 
	Vet ej
	Antal      23
	16
	5
	2
	Procent      
	69
	22
	9
	 
	 
	Fråga 2 
	Förekommer rökning inom skolans område? 
	 
	Svarsfrekvens 
	Gymnasium
	Antal 
	Ja
	Antal 
	Nej
	Antal 
	Vet ej
	Antal      21 
	20
	1
	0
	Procent
	95
	5
	 
	 
	Fråga 3 
	Finns försäljningsställe i skolans närhet, som säljer tobak till ungdom under 18 år? 
	 
	Svarsfrekvens 
	Gymnasium
	Antal 
	Ja
	Antal 
	Nej
	Antal 
	Vet ej
	Antal      23
	4
	3
	16
	Procent
	17
	13
	70
	 
	 
	 
	Fråga 4 
	Har din skola utnyttjat det erbjudande som A Non Smoking generation (NSG) har i form av klassbesök av NSG-inspiratörer under läsåret 2006/2007? 
	 
	Svarsfrekvens 
	Gymnasium
	Antal 
	Ja
	Antal 
	Nej
	Antal 
	Vet ej
	Antal     22
	3
	13
	6
	Procent
	14
	59
	27
	 
	      Bilaga 6 
	 
	Statistisk analys 
	 
	Undersökaren fann det intressant att se, om det fanns någon signifikant skillnad mellan:  
	 skolor som har tobakspolicy och rökning på skolgården 
	 rökning på skolgården och försäljning av tobak i skolans närhet 
	 skolor som har tobakspolicy och försäljning av tobak i skolans närhet 
	 
	För att bedöma sambandet mellan två variabler användes chi-2-testet. Detta illustreras i nedanstående tabeller. 
	 
	Nedan redovisas förhållandet mellan skolor som har en fastställd tobakspolicy och rökning på skolgård. 
	 
	Tabell 1. Högstadieskolor, n = 34 skolor
	Rökning på skolgård
	ja
	nej
	Har tobakspolicy
	ja
	15
	17
	nej
	2
	0
	Chi-2-värdet = 3,56 
	 
	Tabell 2. Gymnasieskolor, n = 20 skolor
	Rökning på skolgård
	ja
	nej
	Har tobakspolicy
	ja
	15
	1
	nej
	4
	0
	Chi-2-värdet = för få observationer 
	 
	 
	Nedan redovisas förhållandet mellan rökning på skolgård och försäljning av tobak i skolans närhet. 
	 
	Tabell 3. Högstadieskolor, n = 17
	Rökning på skolgård
	ja
	nej
	Försäljning av tobak
	ja
	7
	3
	nej
	4
	3
	Chi-2-värdet = för få observationer 
	 
	Tabell 4. Gymnasieskolor, n = 7
	Rökning på skolgård
	ja
	nej
	Försäljning av tobak
	ja
	4
	0
	nej
	3
	0
	Chi-2-värdet = för få observationer 
	Nedan redovisas förhållandet mellan skolor som har fastställd tobakspolicy och försäljning av tobak i skolans närhet. 
	 
	Tabell 5. Högstadieskolor, n = 21 skolor 
	Försäljning av tobak
	ja
	nej
	Har tobakspolicy
	Ja
	11
	8
	nej
	0
	2
	Chi-2-värdet = för få observationer 
	 
	Tabell: gymnasieskolor, n = 9 skolor 
	Försäljning av tobak
	ja
	nej
	Har tobakspolicy
	Ja
	3
	2
	nej
	4
	0
	Chi-2-värdet = för få observationer 
	 
	 
	Chi-2-testet har prövats men det finns för få observationer i undersökningen för att säkerställa om det är någon signifikant skillnad eller om skillnaden enbart är slumpmässig.  
	Det är få observationer och Yates´ korrektionsmetod har också används. Detta medför att eventuella avvikelser ska tolkas försiktigare.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



