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Förord 
Mycket tyder på att så kallad miljörelaterad prevention, det vill säga. insatser som riktar 
sig primärt till att förändra miljön där individer gör sina livsval, kan vara ett kostnadsef-
fektivt tillvägagångssätt till beteendeförändringar i till exempel levnadsvanor.  

När det gäller att förhindra tobaksdebut bland unga, kan man till exempel  satsa på in-
tervention som innefattar skolans sociala och pedagogiska normer (policy). 

Men finns det verkligen evidens att normer i skolan kan förändra elevernas tobaksbruk? 
Författarna av denna rapport har sökt svar i internationell litteratur och presenterar en 
översikt av 31 studier.  

Vår förhoppning är att denna rapport, tillsammans med den relaterade intervjustudien 
inom samma projekt, bidrar till ökad kunskap och bredare reflektion bland alla berörda. 

 

Cecilia Magnusson, Verksamhetschef 

Centrum för epidemiologi och samhälssmedicin (CES), Stockholms läns landsting 
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Sammanfattning 
Rapporten presenterar en litteraturöversikt av 31 artiklar publicerade i internationella 
tidskrifter, där effekten av en skolbaserad tobakspolicy på elevernas tobaksvanor under-
sökts. Rapporten baseras på en vetenskaplig artikel, publicerad i tidskriften Tobacco 
Control (Galanti, M.R., et al., Anti-tobacco policy in schools: upcoming preventive stra-
tegy or prevention myth? A review of 31 studies. Tob Control, 2013). En samlad bedöm-
ning är att de befintliga studierna inte presenterar något tydligt underlag för att kunna 
påstå att en tobakspolicy på skolnivå i sig är en framgångsrik preventionsinsats mot to-
baksbruk. Studierna har främst två svagheter. De är utan undantag tvärsnittsstudier, där 
policyns omfattning och utfall hos elever undersöks samtidigt, vilket gör det svårt att 
uttala sig om orsakssamband. Den andra svagheten är att beskrivningen av vad en policy 
består av ofta är otydlig och skiljer sig mycket från en studie till en annan. Det finns 
därmed ett behov av interventionsstudier där en tydligare definition av tobakspolicy tas 
fram och testas.   

De komponenter av en tobakspolicy i skolan som förtjänar särskild uppmärksamhet för 
framtida insatser är dess omfattning vad gäller tid, rum, och målgrupp samt dess för-
stärkning. Eftersom stark bevakning av tobaksförbud har ringa effekt på ungdomars 
beteende så är brett deltagande och kontinuerlig informationsspridning åtgärder som 
snarare bör prövas.  
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Bakgrund 
Tobaksbruk bland ungdomar 

Tobaksanvändningen i Sverige har minskat generellt bland befolkningen sedan mitten 
av 1980-talet. Det finns dock grupper där konsumtionen fortfarande är hög, exempelvis 
har andelen rökare bland pojkar blivit större under de senaste åren visar statistik från 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning [1]. Enligt CAN var det 23 pro-
cent av pojkarna och 27 procent av flickorna i årskurs 9 som rökte och/eller snusade år 
2011 i Sverige. Mellan 2004-2009 skedde det en svag ökning bland pojkar i årskurs 9, 
medan andelen flickor som röker har varit relativt oförändrad. Men i 2010 och 2011 års 
undersökning skedde återigen en liten minskning bland pojkarna [2]. I årskurs 2 på 
gymnasiet har andelen flickor och pojkar som röker i stort sett varit oförändrad. I års-
kurs 9 är det fler flickor än pojkar som röker, men på gymnasiet försvinner könsskillna-
derna. Totalt röker och/eller snusar cirka 41 procent av både pojkarna och flickorna i 
årskurs 2 på gymnasiet [2]. Alla som testar att röka under tonåren har högre sannolikhet 
att bli en regelbunden tobaksanvändare tre år efter att man gått ut högstadiet. Risken är 
allra högst bland de som både rökt och snusat, och lägst bland de som endast snusat [3]. 

 

Tobaksbruk i skolan  

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar, andra lokaler samt utomhusplatser 
som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet avsedd för barn 
och ungdomar [4]. Men det betyder inte att det är rökfritt på skolorna i Sverige. Länssty-
relsen i Stockholms län genomförde en undersökning i slutet av 2010 där man under-
sökte om elever röker på skolgården. På samtliga åtta skolor som länsstyrelsen besökte 
fanns det elever som rökte på skolans område och i vissa fall även vuxna, såsom lärare 
och besökare. En enkätundersökning genomfördes även med skolsköterskor där frågor 
ställdes om skolans tobakspolicy samt rökningen bland elever. Totalt 85 procent av sko-
lorna hade en framtagen skolpolicy och 85 procent av sköterskorna uppgav att elever 
rökte under skoltid, men vanligtvis utanför skolans område. Totalt 31 procent av skol-
sköterskorna uppgav att eleverna rökte på skolgården [5]. 

 

Statens folkhälsoinstitut genomförde 2009 en nationell enkätstudie [6], för att under-
söka ungdomarnas tobaksvanor, kunskap och attityder, med totalt 7740 svenska ung-
domar i åldern 13, 15 och 17 år. 79 procent av ungdomarna svarade att det fanns elever 
som rökte på skolgården och 36 procent att det var många elever som gjorde det. Av 
eleverna i gymnasieskolan uppgav 94 procent att elever rökte på skolgården, och 64 pro-
cent svarade att många elever gjorde det. Enligt enkätundersökningen hade hälften av 
ungdomarna som provat att röka, gjort det vid 13 års ålder eller tidigare. Bland 17-
åringarna hade 20 procent provat att röka första gången när de var 13 år, 31 procent när 
de var 14 eller 15 år [6]. 
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Följande etappmål har fastställts av riksdagen för tobaksområdet:  

· en tobaksfri livsstart från år 2014, 

· antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa ska halveras till år 
2014,  

· andelen rökare bland de grupper som röker mest ska halveras till år 2014, 
 

· ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning [7]. 
 

För att uppnå regeringens mål till 2014 krävs det bland annat att det finns kunskaper om 
ungdomarnas rökvanor samt vilka preventionsåtgärder som ger effekt. Statens folkhäl-
soinstitut föreslår ett antal åtgärder för att uppnå de fyra etappmålen, där ett av dem är 
att lagstifta om fler rökfria miljöer samt att stödja framtagningen av arbetsplatspolicy för 
en tobaksfri arbetstid [8].  

Regeringen beslutade år 2011 om en ny ANDT-strategi (alkohol-narkotika-dopnings-och 
tobaksstrategi) som sträcker sig fram till år 2015. Det övergripande målet är ”ett sam-
hälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador 
orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk”. För att uppnå etappmål 2 ska 
bland annat metoder som har effekt på ungdomars vilja att bruka tobak utvecklas. Efter-
levnaden av regler om rökfria miljöer ska förbättras och personer som arbetar med och 
finns runt ungdomar i vardagen ska involveras mer i arbetet. Insatser som påverkar 
vuxnas värderingar och vanor för att minska tobaksbruket bland unga ska utvecklas [9]. 

 

Skolan som arena  

Statens folkhälsoinstitut menar att skolan är en viktig del i det tobaksförebyggande arbe-
tet, men att skolinsatser som kombineras med andra insatser i samhället med olika be-
folkningsgrupper har visat sig ha störst effekt. Traditionell faktaundervisning måste 
kombineras med andra metoder för att påverka tobaksbruket bland elever [10]. Forsk-
ning visar att skolbaserade program för att förebygga tobaksbruk har haft måttliga effek-
ter [11] 

Enligt Statens folkhälsoinstitut finns det framförallt fyra framgångsfaktorer för det to-
baksförebyggandet arbetet i skolan. Dessa är: ett bra klimat där både elever och lärare 
känner sig trygga, en tydlig policy mot tobak, rutiner för hur personalen ska agera då 
elever använder tobak samt undervisning om hälsa och levnadsvanor, där fakta, attity-
der och känslor ingår [10]. 

 

Tobakspolicy i skolan 

Under uppväxttiden utgör skolan en miljö som direkt eller indirekt (via allmänna kun-
skaper, gemenskap, ledarskap) kan främja hälsa och motivera till hälsosam livsstil [12]. 
Barn- och ungdomar i skolåldern är en viktig målgrupp ur ett tobakspreventivt perspek-
tiv då en tobaksfri skoltid kan ha stor betydelse för att skjuta upp tobaksdebut eller ald-
rig börjar röka eller snusa [13].  

De senaste åren har satsningar gjorts på att införa tobakspolicys i skolorna [14]. Men vad 
som i ett svenskt sammanhang anses vara en fungerande skolpolicy mot tobak är oklart. 
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Hur skolledning, lärare, elever och deras föräldrar tänker kring viktiga aspekter såsom 
policyns utformning, innehåll, elevers deltagande, ansvar för uppföljning, uppdatering 
och kommunicering har inte heller undersökts systematiskt. 

Även internationellt, är effekten på ungdomars tobaksbruk av policyåtgärder och miljö-
baserad prevention i skolan inte klarlagd och studierna är få och inte entydiga. Det finns 
studier som visar att tobakspolicy är associerade med lägre andel rökande ungdomar 
[15] medan andra visar ingen eller liten effekt [16]. En svårighet att formellt undersöka 
effekten av en policy är att dess definition och innebörd kan variera väsentligt. Det finns 
olika sätt att definiera begreppet [17]. En policy kan bestå av riktlinjer för hur individer, 
grupper, föreningar, organisationer och myndigheter arbetar med en viss fråga. Det 
finns likheter mellan policy, program och handlingsplaner och definitionen dem emellan 
är inte helt tydlig [18].  
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Syftet med översikten 
Syftet med litteraturöversikten är att, utifrån tidigare forskning, skapa en samlad bild 
kring vilka effekter en tobakspolicy i skolan har på barn och ungdomars tobaksvanor. 
Samt identifiera vilka aspekter av en tobakspolicy – om några – som kan förknippas 
med en större förebyggande inverkan. 
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Metod 
Mellan den 1 september och den 30 november 2011 genomfördes artikelsökningar. De 
databaser som användes var PubMed, ERIC, PsychInfo, Web of Science, Global Health 
samt Google Scholar (för detaljerad redovisning av sökningen och gallringsprocessen se 
bilaga 3).  

Huvudsakliga sökord var “policy”, “ban”, “restriction” and “environment” i kombination 
med “adolescent” or “student”, “school” and “smoking” in titles,  abstracts or keywords. 
Totalt 2723 relevanta artiklar hittades.  

Inkluderingskriterierna för artiklarna i litteratursammanställningen var att de skulle 
vara ”peer reviewed”, alltså granskade av experter och publicerade i vetenskapliga tid-
skrifter, skrivna på engelska samt ha minst ett mått av tobakspolicyns effekt på ungdo-
mars rökvanor. Efter gallringsprocessen utifrån ovannämnda inkluderingskriterier var 
31 artiklar fortfarande relevanta. Resultatet i den här litteraturöversikten utgår från 
dessa artiklar (se bilaga 1 för detaljerad information om varje artikel). 

 

Metodproblem 

Nedan beskrivs de främsta metodproblemen som har identifierats i studierna som ligger 
till grund för litteraturöversikten. 

Studiedesign 

Samtliga studier som innefattades utifrån inkluderingskriterierna är tvärsnittsstudier 
där policyns omfattning och utfall hos elever undersöks samtidigt. Det gör det svårt att 
uttala sig om orsakssamband.  

Utfallsdefinition 

Utfallsmåtten skiljer sig till viss del mellan studierna. Större delen använder definitionen 
”rökare” som är vanligast i nordamerikanska enkäter, det vill säga att rökning ska ha 
förekommit de senaste 30 dagarna. En del skiljer även mellan elever som röker tillfälligt 
eller dagligen. Tillfälliga rökare är vanligtvis de elever som röker varje vecka, men inte 
varje dag, men andra definitioner förekommer också. I vissa undersöktes effekten av 
tobakspolicy på elevernas beteende i skolan separat från effekten av rökning [19]. I en 
studie ombads eleverna att enbart rapportera hur de upplevde rökbeteende runt om-
kring sig [20]. 

Beskrivning av policy 

I de flesta fall används tobakspolicy eller rökpolicy som synonyma begrepp. Tobakspo-
licy kommer endast att användas som begrepp i den här litteratursammanställningen. 
Flera studier har en otydlig definition av vad en tobakspolicy är. Det finns därmed en 
svårighet i att jämföra resultaten. I de studier, där en detaljerad beskrivning av policyn 
finns redovisat, är innebörden väldigt olika, allt från enkelt ”förbud för elever” att röka 
på skolområdet [21] till komplexa program med tillgång till stöd till rökstopp för elever 
och personal [22]. I många undersöks dessutom elevers beteende i relation till negativa 
förhållanden, till exempel. ”avsaknad” av rökförbud eller ”tillåtelse att röka inom skol-
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området”, medan i andra undersöks det i relation till policy i positiv mening. Därmed 
har eventuella samband inte samma innebörd och tillåter inte samma slutsatser.  

Även innebörden av andra begrepp såsom ”upprätthållande” (engelskans enforcement) 
skiljer sig mellan olika studier. I vissa sammanfaller det med frekvens av konsekvenser 
då regler överskrids [23], i andra kopplas det ihop med elevernas upplevelse av tydliga 
regler [24]. Hur tobakspolicyns innebörd undersöks måste också tas i beaktande. En stor 
skillnad i resultat kan förväntas mellan studier där policyn självrapporterats av eleverna 
och därmed speglar deras upplevelse och studier där innebörden av policyn beskrivs av 
skolledningen eller skolpersonalen. 

Dokumentanalys används av fyra stycken studier och tydliggör därmed definitionen av 
tobakspolicy till att vara skriftlig [25-29].  

Frågeformulär och intervjuer 

Totalt 19 studier använde särskilda frågeformulär eller intervjuer med skolpersonal på 
de undersökta skolorna för att få fram mått på tobakspolicyn och ibland för att kontrol-
lera elevernas svar angående tobaksvanorna. Utifrån dessa mått graderas sedan policyn 
utifrån poäng eller scores så att de blir jämförbara. De mått som finns med i de flesta av 
studierna är omfattningen av tobaksförbudet – när och var det är förbjudet/tillåtet att 
röka och för vem, upprätthållandet av tobakspolicyn, konsekvenser vid överträdelse, 
tillgång till avvänjningsprogram eller annan hjälp, samt övrigt preventionsarbete på 
skolan [15, 16, 20-23, 25-37] 

En av de studier som mätte tobakspolicy utifrån enkäter som besvarades av skolpersona-
len använde följande komponenter; formella regler mot tobaksanvändning för eleverna 
och för vuxna (lärare, föräldrar, besökare), uppföljning, åtgärder till följd av överträdelse 
av policyn, avvänjningsprogram samt preventionsarbete mot rökning [38].  

Liknande komponenter användes av en annan studie som genomförde intervjuer med 
skolpersonalen för att mäta policyn. Dessa var: framtagandet, övervakandet och kom-
municeringen av policyn, syfte och mål, rökförbud, åtgärder, utbildning samt avvänj-
ningsprogram [26].   
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Resultat 
Nedan presenteras de mest framträdande resultaten utifrån litteraturöversikten.  

Sammanfattningsvis verkar upprätthållandet och omfattningen av policyn vara viktiga 
delar för en fungerande tobakspolicy i skolan. Den policy som upprätthålls bland både 
elever och lärare ser ut ha en betydande inverkan på ungdomarnas rökvanor. En annan 
framgångsfaktor tros vara att tobakspolicyn gäller under hela skoltiden, överallt och 
inkluderar alla - elever, lärare, föräldrar samt besökare.  

Effekten av andra faktorer såsom tillgång till avvänjningsprogram, rådgivning, konse-
kvenser vid överträdelse av tobakspolicyn, att ha en ansvarig person etc. är svåra att 
tyda. Det beror främst på att studiernas resultat ger olika utfall. 

 

Rökförbud vs inget rökförbud 

Åtta studier hittade ett direkt samband mellan frånvaron av en tobakspolicy eller rök-
förbud för elever och högre andel rökande elever jämfört med skolor med policy eller 
rökförbud för elever [26, 28, 33, 35, 38-41].  

 

Upprätthållandet av policyn 

I tio av studierna hittades ett samband mellan en starkt upprätthållen tobakspolicy och 
lägre andel rökande elever [15, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 42-44].  

Exempelvis fann en amerikansk studie att upprätthållandet av tobakspolicyn var signifi-
kant associerat med cirka 50 procent färre rapporterade observationer av tobaksan-
vändning på skolornas områden samt 17 procent mindre andel rökande elever.  

Ju mer konsekvent upprätthållandet var desto färre observationer rapporterades och 
desto mindre andel rökande elever fanns [30].   

Studierna var dock inte entydiga. Två visade till exempel på ett samband mellan en 
starkt upprätthållen tobakspolicy och högre andel rökande elever [28, 43] medan några 
andra visade att upprätthållandet inte hade något samband med elevers rökvanor [22, 
38]. 

Att utse en ansvarig person för upprätthållandet har visats ha olika effekt på ungdomars 
rökning. En studie visar att där det är flera personer som ansvarar för upprätthållandet 
finns det ett samband med lägre andel rökande elever [29]. En annan studie visar att 
skolor som hade en ansvarig person för upprätthållandet av policyn hade högre andel 
rökande elever än skolor där en sådan ansvarig person inte fanns [28]. I en tredje påver-
kades andelen rökande elever inte av närvaron av en ansvarig person [26].  
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Stöd för att sluta röka 

Några studier hittade ett samband mellan avvänjningsprogram och andelen rökande 
elever. En studie analyserar tobakspolicys som inkluderade avvänjningsstöd och fann en 
koppling till lägre andel rökande elever [29]. I en annan var tillgången till avvänjnings-
program på skolan förknippat med en ökad risk för elever att röka [26]. Ytterligare en 
fann ett liknande samband, ju mindre fokus som fanns på att få elever att sluta röka, ju 
mindre risk var det att elever rökte [34]. En studie fann att avvänjningsförsök inte hade 
någon påverkan på andelen rökande elever [38]. 

 

Konsekvenser 

Olika åtgärder kunde inte förknippas med entydiga effekter i de utvalda studierna. En 
norsk studie undersökte samband mellan olika åtgärder som vidtogs vid överträdelse av 
tobakspolicyn och elevers rökvanor. Disciplinära åtgärder som vidtogs direkt på skolan 
var associerat med 30 procent lägre andel daglig rökande elever jämfört med åtgärder 
som skedde utanför skolan såsom att kontakta föräldrar [37]. I en annan såg man att 
skolor med allvarligare konsekvenser för elever som bryter mot tobakspolicyn inte var 
förknippat med lägre nivåer av cigarettanvändning bland eleverna, inte heller ett högre 
ogillande mot cigarettanvändning [25].  

I en studie hade skolor som använde sig av utbildning eller rådgivning som metod vid 
överträdelse av tobakspolicyn en lägre risk för rökning bland elever jämfört med sko-
lorna med mer disciplinartade straff [32]. En annan visade att stöd från lärare var för-
knippat med lägre andel rökande elever [37]. 

Hur pass medvetna elever är om konsekvenserna vid överträdelse av tobakspolicyn är 
troligen en viktig faktor för effekten av disciplinära åtgärder. I en studie där elever inte 
visste om skolan hade regler mot rökning hade de lägre risk att ha rökt under det senaste 
året [35]. I andra där reglerna var tydliga och elever var övertygade om att man ham-
nade i problem om man bröt mot tobaksreglerna hade de också mindre risk att röka på 
skolgården, men dock en ökad risk att röka utanför skolgården [19, 39]. I en annan hade 
inte fokus på straff eller olika typer av straff någon påverkan på andelen rökande elever 
[34]. Fyra studier hittade inget samband mellan konsekvenser och elevers rökbeteende 
[22, 33, 38, 45]. 

 

Omfattning av policyn 

Med omfattning menas när, var och för vem tobaksförbudet gäller. En tobakspolicy med 
en bred omfattning innebär att tobaksförbudet gäller för alla på skolan (elever, lärare 
och besökare), under hela skoltiden samt över hela skolans geografiska område. Tio stu-
dier hittade samband mellan policys med bred omfattning eller med starka regler och 
lägre andel rökande elever. Främst verkar en omfattande tobakspolicy påverka elevers 
rökning på skolgården [15, 23, 27-29, 34, 36, 38, 43, 46]. 

En studie undersökte även sambandet mellan totalförbud mot tobak och snusanvänd-
ning och fann att det var mindre sannolikt att elever snusade på skoltid om snusning var 
totalt förbjudet på skolan [46]. Samma studie fann också samband mellan tillåtelse för 
elever att röka på specifika platser på skolan och en ökad risk att ungdomar rökte [46]. 
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Tre stycken visade på att omfattningen inte hade någon betydelse för elevernas rökvanor 
[22, 30, 31]. 

Vuxnas beteende i skolan kan ha en viss betydelse på ungdomars tobaksvanor. Två stu-
dier fann samband mellan totalt förbud för lärare (och övriga på skolan) och en lägre 
andel rökande elever [20, 36]. En norsk studie fann att risken för elever att vara daglig 
rökare var dubbelt så stor om de blev utsatta för lärares rökning jämfört med de elever 
som inte blev utsatta för detsamma [37]. Ytterligare tre fann samband mellan tillåtelse 
för lärare att röka på skolan och en högre andel rökande elever [21, 25, 46]. En studie 
visar dock att rökförbud för lärare och andra vuxna inte påverkade elevernas rökvanor 
[38]. 

Lärare och elever som röker synligt på skolans område verkar också ha ett samband med 
elevers rökvanor. Två studier visar på ett samband mellan elever som sågs röka på skol-
gården och en högre andel rökande elever [19, 33]. Tre andra fann samband mellan lä-
rare och elever som rökte på skolgården och en högre andel rökande elever [29, 40, 45]. 
Exempelvis visar en studie att flickor som såg andra elever röka på skolgården där det 
var förbjudet att röka, hade mer än dubbelt så stor risk att vara en regelbunden rökare 
[45]. 

 

Tydlighet 

Fem studier visar att policys som är tydliga och skriftliga är förknippade med lägre andel 
rökande elever [19, 20, 26, 36, 47]. Dock rökte elever mer utanför skolgården i en studie 
där eleverna uppfattade tobaksreglerna som tydliga [19]. En visade att det inte spelade 
någon roll om skolans tobakspolicy var skriftlig eller inte [33]. 
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Diskussion 

I stort, visar översikten att en tobakspolicy i skolan är korrelerad med en lägre andel 
rökande elever, men denna generella slutsats lutar sig mot studier med många svagheter 
och bör tas som en generell indikation. Ytterligare en slutsats är att det finns ett behov 
av fler studier kring effekten av tobakspolicy.  

Svårigheterna att tolka resultaten från tvärsnittsstudier är välkända. I några studier pre-
senteras till exempel resultat som visar på ett samband mellan en tydlig och strikt to-
bakspolicy i skolan och en ökad andel rökande elever. Detta ska dock inte tolkas som en 
indikation att en policy är en riskfaktor. En rimligare tolkning är att på dessa skolor har 
man infört en tobakspolicy just därför att skolan har upplevt ett problem med rökning. 
Med andra ord orsakssambandet kan vara omvänt.    

Bilden som man får är mycket komplex, i och med att flera faktorer spelar in och som 
eventuellt påverkar utfallet av policyns effekt. Dessa kan till exempel vara följande:  

 

· Svårt att avgöra orsak och verkan – vad som påverkat vad. 
· Studierna mäter utfallet vid en tidpunkt och är inte gjorda över tid. 
· Utfallsmåtten är inte alltid detsamma. 
· Definitionen av och måtten på tobakspolicy skiljer sig mellan studierna. 

 

Nedan förs en diskussion kring implikationer av översiktens resultat av skolbaserad pre-
vention för ungdomars tobaksbruk.  

 

Omfattningen av tobakspolicyn 

En indikation som framkom från några studier är att en framgångsrik tobakspolicy bör 
gälla inte bara över hela skolans område, utan också under hela skoltiden. Om tobaksan-
vändning endast förbjuds eller begränsas geografiskt kan beteendet förflyttas till en an-
nan plats [19, 48]. Det finns därför skäl att utvärdera effekten av en rökfri skoltid sna-
rare än skolområde. 

 

Upprätthållandet av tobakspolicyn 

Ansvaret för att främja en rökfri skola ligger visserligen hos olika aktörer, men uppfatt-
ningen om detta kan variera. En studie visar att ungdomar lägger ansvaret främst på 
föräldrar, och föräldrar på hälso- och sjukvårdspersonalen, såsom sjuksköterskor eller 
kuratorer [49]. Det finns inget stöd i litteraturen som visar att skolor som har en ansva-
rig person för tobakspolicyn har en gynnsam effekt vad gäller upprätthållandet av den-
samma [25, 26, 28]. En anledning till att övervakning kan ha negativ eller ingen effekt 
på elevers rökvanor kan vara att elever övervakas medan vuxna är tillåtna att röka. Det 
ger då ett inkonsekvent budskap. Det kan också vara svårt att identifiera en lämplig per-
son för övervakning. Interna lärare kan ställas inför en svår situation då deras kollegor 
bryter mot tobaksförbudet.  
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Åtgärder 

Litteraturöversikten visar att åtgärder eller konsekvenser kopplat till ett tobaksförbud 
har gett olika resultat. Det går att dela in åtgärderna i två kategorier: disciplinära och 
stödjande. Disciplinära åtgärder innefattar främst: att kontakta föräldrar, reglering eller 
kvarsittning. Stödjande åtgärder innefattar avvänjningsprogram, stödjande samtal med 
till exempel skolhälsovården eller stöd från lärare på olika sätt. Statens folkhälsoinstitut 
menar att avvänjningsprogram för ungdomar har haft olika resultat, men att det kan ha 
effekt längre fram i ungdomarnas liv vilket kan leda till att de slutar röka [8]. En studie, 
genomförd i USA, visar att endast sex procent av de undersökta skolorna rapporterade 
att de använde avvänjningsprogram vid antingen första, andra eller tredje gången en 
elev bröt mot ett rökförbud [50].  

Litteraturöversikten visar också att det är flera aspekter som påverkar vilken effekt en 
åtgärd eller konsekvens har på elevernas rökbeteende. Faktorer som kan ha betydelse är 
elevernas medvetenhet om följder, om de vet att de kommer att råka illa ut eller om de 
inte känner till eventuella effekter. Lärarnas rökvanor har också betydelse. Konsekven-
ser för elever kan förlora hela syftet om lärare ändå har tillåtelse att röka utan eventuella 
påföljder. Enligt en studie är den vanligaste åtgärden att föräldrar meddelas om att ele-
ven rökt eller att eleven blev avstängd från skolan. Mer än 52 procent av skolorna lät 
eleven få kvarsittning i skolan första gången eleven bröt mot förbudet. Vid den andra 
överträdelsen var det 68 procent av skolorna som vidtog omedelbar avstängning som 
den vanligaste åtgärden [50]. Översikten visar att åtgärder som utförs direkt på skolan 
har koppling till mindre andel rökande elever än åtgärder som utförs efter skoltid såsom 
att kontakta föräldrar. Det finns ett behov av longitudinella studier för att verkligen un-
dersöka vilka faktorer som på olika nivåer påverkar ungdomar att börja röka [49].  

 

Implementering av tobakspolicyn 

Det är svårt att utifrån studierna i litteraturöversikten utläsa hur tobakspolicyn i sko-
lorna har implementerats och av vem. Implementeringen har stor betydelse för utfallet 
och bör därmed ingå som en viktig del i arbetet med en tobakspolicy. En studie under-
sökte risk- och skyddsfaktorer i samband med implementering av rökförbud. Ett antal 
riskfaktorer identifierades: att ha en särskild plats där rökning är tillåtet, elever som 
lämnar skolans område för att röka, motstånd bland skolpersonal till rökförbudet samt 
att lärare har ett skeptiskt ställningstagande till att rökförbud har en motverkande effekt 
på tobaksanvändning [51]. 

Oavsett effekt av tobakspolicy så rekommenderas skolor att föregå som goda exempel 
och alltid ha en icke-rökande norm och attityd på skolan och bland personalen [51, 52]. 
Ungdomar har större risk att röka om de är förväntade att göra det, är inom ett skolkli-
mat som tillåter rökning eller upplever en press att behöva röka [53]. Barn och unga 
uppger själva att de vill att vuxna ska säga ifrån och sätta gränser när det handlar om 
tobaksanvändning [52]. Att som vuxen vara medveten om sin roll i att utforma barn och 
ungdomars beteende är viktigt och inte alltid självklart. En studie visar att 62 procent av 
skolpersonalen höll med om att det var deras uppgift att föregå med ett gott exempel 
genom att inte röka. Totalt 61 procent höll med om att personal som rökte på skolgården 
föregick med ett dåligt exempel, dock ansåg endast 43 procent att skolpersonal som rö-
ker automatiskt godkänner rökning bland elever [54]. 
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Vuxna i skolan 

Det är sedan länge känt att föräldrar har en stor påverkan på sina barns rökbeteende 
[55]. Lärarnas betydelse och påverkan på barn och ungdomars rökning har inte framhål-
lits i lika stor utsträckning som föräldrarnas. Flera studier i den här litteraturöversikten 
tyder på att vuxnas beteende i skolan har en stor betydelse för elevernas rökbeteende. I 
synnerhet studier där lärare rökte på skolgården eller under skoltid förknippades med 
en större andel rökande elever än på de skolor där lärarna inte sågs röka under skoltid.   

Statens folkhälsoinstitut (2011) menar att skolor bör ha en tobakspolicy som har arbetats 
fram gemensamt av skolpersonal, elever och även föräldrar. Alla vuxna på skolan är lika 
viktiga i arbetet men har olika roller. Rektorn och skolpersonalen bör gemensamt arbeta 
med framtagandet av en tobakspolicy, elevhälsan kan hjälpa de elever och lärare som vill 
sluta röka, finnas till hands för stöd och hjälp samt sprida information om rökningens 
effekter. Föräldrar kan hjälpa till genom att stödja skolans tobakspolicy, förespråka en 
tobaksfri skola samt föregå som goda exempel genom att inte röka [52].  

 

Typ av tobak 

Endast en europeisk studie undersökte sambandet mellan tobakspolicy och användandet 
av snus separat från rökning. Den fann att förbud att snusa på skolområdet inte var as-
socierat till snusbruk. Däremot förknippades tillåtelse att snusa under skoltid eller i 
klassrummet med större andel snusare [46]. Fler studier där snus innefattas av to-
bakspolicyn är nödvändiga.  

 

Betydelsen för de svenska skolorna 

Enligt Tobakslagen är det inte tillåtet att röka på skolgårdar. Förbudet gäller för alla som 
vistas på skolan, både elever och lärare, men även besökare [4].  

Ändå visar flera rapporter som är genomförda runt om i Sverige att rökning förekommer 
på skolgårdarna, av såväl elever som lärare och andra vuxna. 

Rapporten ”Tonåringar om tobak - Vanor, kunskaper och attityder” som är utgiven av 
Statens folkhälsoinstitut (2010) visar att 34 procent av ungdomarna i undersöknings-
gruppen svarade att det finns vuxna som röker på skolan, fyra procent svarade att det 
var många vuxna som rökte. Andelen ungdomar i gymnasiet som sa att vuxna röker på 
skolgården var fler (41 procent) än andelen ungdomar i årskurs 9 på högstadiet (36 pro-
jent) [6]. 

 

Göteborgs stad (2008), Örebro län (2010) och Länsstyrelsen i Stockholms län (2011) har 
genomfört undersökningar för att kartlägga i vilken utsträckning rökning förekommer 
på skolgårdarna. Samtliga undersökningar visar att rökning förekommer på skolgårdar-
na, såväl  av elever, lärare och av andra vuxna [5, 56, 57]. På några skolor i Örebro fram-
kom det att personal röker tillsammans med elever och/eller att personal inte reagerar 
när de ser rökande elever [56].  
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Som litteraturstudien visar har lärares roll troligtvis stor betydelse för elevernas rökva-
nor. En satsning bör göras för att få Sveriges skolor så tobaksfria som möjligt. Ett första 
steg skulle kunna vara att få lärare och andra vuxna på skolan att förstå innebörden av 
sitt eget agerande. För att säkert kunna uttala sig om vad som påverkar vad, behövs det 
ytterligare forskning om vilka effekter olika insatser har.  
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Slutsatser 
Utifrån litteraturöversikten är det svårt att med säkerhet uttala sig om vad som utgör en 
väl fungerande tobakspolicy i skolan. Översikten visar att det krävs ytterligare forskning 
på området för att med säkerhet veta vad som påverkar ungdomars tobaksvanor. Det går 
dock att se ett visst samband mellan vissa faktorer från studierna och en lägre andel rö-
kande elever.  

 
Dessa är: 
 
· En omfattande tobakspolicy där elever, men även lärare, andra vuxna och besökare 

på skolan inkluderas i rökförbudet. 
 

· En omfattande policy som gäller under hela skoltiden och inte endast begränsas till 
geografiska områden. 

 
· En tydlig policy där det framgår vad syftet är, vem den gäller för och när den gäller. 

 
· Samtliga lärare har ett konsekvent ställningstagande mot tobaksanvändning och att 

det finns en gemensam norm mot tobaksanvändning generellt på skolan. 
 
· En starkt upprätthållen tobakspolicy, att policyn hålls levande, följs upp och efter-

levs både bland lärare och elever. 
 
 
 

Tack till 
Josefine Nilsson för arbete med redigering av rapporten. Alessandro Coppo, Fabrizio 
Faggiano och Sven Bremberg, medförfattarna i den vetenskapliga artikeln som ligger till 
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Land Syfte Metod och studi-
edesign 

Studiepopulation 
och urval 

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys Resultat  

USA Utvärdera om 
effekten av om-
fattande policys 
med konsekvent 
upprätthållande 
är relaterat till 
färre observation-
er och rapporte-
ringar av tobak-
sanvändning 
bland elever på 
skolans område. 

Tvärsnittsstudie.  

Kvantitativ metod i 
from av enkäter till 
elever. Data an-
vändes från the 
Youth Tobacco 
Access Project, en 
omfattande 5-årig 
interventionsstudie 
om ungdomars 
tobaksanvändning. 

Kvalitativ metod i 
form av strukture-
rade telefoninter-
vjuer med skolper-
sonal. 

Totalt 16561 elever 
i årskurs 7 till 12, 
från 20 högstadie-
skolor och 20 gym-
nasieskolor från 24 
städer i norra och 
centrala Illinois. 
Svarsfrekvensen 
var 54 %. 

40 skolpersonal. 

Tobakspolicy används 
som begrepp i studien.  

Upprätthållandet av 
tobakspolicyn mättes 
genom strukturerade 
intervjuer med skolper-
sonal.  

Ett verktyg med 46 fak-
torer användes för att 
gradera omfattningen av 
tobakspolicyn och foku-
serade på om policyn 
innehöll vissa kompo-
nenter.  

Rökstatus delades in 
i rökare (de som rökt 
någon gång de sen-
aste 30 dagarna) och 
icke-rökare (de som 
inte rökt de senaste 
30 dagarna). 

Observation av to-
baksanvändning på 
skolgården delades in 
i två mått; om elever 
sett elever röka på 
skolgården under de 
senaste 7 dagarna 
samt om ingen rök-
ning observerats. 

 

 

Hierarkisk 
regressions-
analys 

1.  Upprätthållandet av tobakspoli-
cyn var signifikant associerad med 
cirka 50 % färre rapporterade 
observationer av tobaksanvändning 
på skolornas områden och 17 % 
mindre andel rökande elever. Ju 
mer konsekvent upprätthållandet 
var ju färre observationer rapporte-
rades och ju mindre andel nuva-
rande rökande elever fanns.  

2.  Omfattningen av tobakspolicyn 
var inte signifikant relaterad till 
observationen av tobaksanvänd-
ning på skolområdena, samspelet 
mellan omfattningen och upprätt-
hållandet av tobakspolicyn var inte 
heller relaterad till observation av 
tobaksanvändning. Samma sak 
gällde antalet nuvarande rökande 
elever. 
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Artikel 2 

[21]. The influence of school smoking policies on student tobacco use. Arch Pediatr Adolesc Med. Vol. 161:9. ss. 842-848.  

 

 
 
 
 

Land Syfte Metod och stu-
diedesign 

Studiepopulation 
och urval 

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys Resultat  

Kanada Undersöka 
sambandet 
mellan rökpoli-
cys och rökbe-
teende bland 
högstadieelever. 

Tvärsnittsstudie. 

Kvantitativ me-
tod, sekundär 
analys av data 
från Quebec Child 
and Adolescens 
Health and Social 
Survey. In-
samlingen av data 
skedde under 
1999 via enkäter 
till elever.  

Enkät till föräldrar 
och rektorer. 

Randomiserat urval av 
elever. Totalt 763 
elever i åldern 13 
(från 50 skolor) samt 
762 elever i åldern 16 
(från 57 skolor). 

Skolorna valdes från 
en lista på kommunala 
och privata skolor som 
tillhandahölls från 
Utbildnings ministeriet 
i Quebec. De utvalda 
skolorna representerar 
tre provinser.  

 

Rökpolicy används 
som begrepp i stu-
dien och tolkas som 
förbud att röka in-
omhus i skolan 
och/eller utomhus 
på skolans område.  

En skillnad görs på 
policys som antingen 
har lärare eller ung-
domar som mål-
grupp. 

Dagliga rökare 
(rökt varje dag de 
senaste 30 da-
garna), rökare 
(rökt någon gång 
de senaste 30 
dagarna) samt 
icke-rökare (inte 
rökt de senaste 
30 dagarna). 

 

 

Logistisk regression  1. Policys som tillät lärare att röka 
utomhus var kopplat till andelen 
daglig rökare i åldern 13 år, 6,5 % 
jämfört med 2,3 % där det var för-
bjudet för lärare att röka utomhus. 

2. Det var nästan 5 gånger så många 
flickor som var dagliga rökare i ål-
dern 13 år om de tillhörde en skola 
vars policy tillät lärare att röka utom-
hus än bland de flickor i samma ålder 
som tillhörde en skola vars policy 
förbjöd lärare att röka utomhus. 

3. Det fanns inget samband mellan 
policys, där ungdomarna var mål-
gruppen, och daglig rökning i någon 
ålders- eller könsgrupp. 
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Artikel 3 

[31]. Targeting school tobacco policy: lessons from the Acadiana Coalition of Teens Against Tobacco (ACTT). Health Promotion Practice. Vol. 10. ss. 549-556.  

 

 

Land Syfte Metod och stud-
iedesign 

Studiepopulation 
och urval 

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys Resultat  

USA Jämföra heltäckande 
tobaksfria policys med 
begränsande tobaks-
policys rörande elevers 
och skolpersonals 
rökbeteende.  

Tvärsnittsstudie med 
baslinje från en inter-
ventionsstudie.  

Kvantitativ metod via 
enkäter till elever - 
data användes från 
ACTT (The Acadiana 
Coalition of Teens 
Against Tobacco) - en 
randomiserad, kontrol-
lerad kohort- studie. 

Frågeformulär till skol-
personal.  

Data samlades in från 
elever i nionde klass 
som fyllt i HHS (The 
Health Habits Survey). 
Totalt 4469 elever. 

Datainsamling för 
totalt 1041 lärare 
skedde genom en 
tvärsnittsstudie efter 
en randomisering av 
20 sponsrade skolor i 
angränsande län.  

Ett av länen hade en 
heltäckande rökpolicy 
(4 skolor) och de res-
terande länen hade en 
begränsad rökpolicy 
(16 skolor).  

 

 

Rökpolicy används 
som begrepp. Skillnad 
görs mellan heltäck-
ande och begränsad 
policy.  

Heltäckande policy 
definieras som ett 
förbud mot all tobak-
sanvändning av alla 
som vistas på skolan 
eller skolans område 
samt vid alla skolakti-
viteter.  

Begränsad policy defi-
nieras som ett förbud 
mot tobaksanvändning 
för eleverna men att 
lärarna har möjlighet 
att röka vid särskilda 
platser på skolområ-
det. 

Elevnivå 

Rökstatus delades in i 
rökare (rökt de sen-
aste 30 dagarna) och 
icke-rökare. 

Skolnivå-lärare 

Tre mått togs fram på 
skolnivå, rökare (som 
röker på skolgården 
eller på avgränsade 
platser), icke-rökare 
samt kunskap och 
attityder om tobakspo-
licyn. 

Logistisk regressions-
analys.  

1. Ingen betydande 
skillnad fanns mellan 
andelen lärare eller 
elever som rökte oav-
sett om man tillhörde 
en skola med heltäck-
ande rökpolicy eller 
begränsad policy. 
Ingen skillnad fanns 
heller mellan andelen 
lärare som rökte på 
skolgården eller vid 
avgränsade områden, 
oavsett policy.  

2. Oavsett om lärarna 
rökte eller inte så var 
lärarna vid de skolorna 
med en heltäckande 
policy mer medvetna 
om skolans policy och 
var mer bekymrade 
över att eleverna såg 
lärarna röka jämfört 
med lärare på en skola 
med en begränsad 
policy. 
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Artikel 4 

[16]. Is there a relation between school policies and youth cigarette smoking knowledge and behaviours? Health Education Research. Vol. 21:1. ss. 108-115.   

 

 

  

Land Syfte Metod och stud-
iedesign 

Studiepopulation 
och urval  

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys Resultat 

Nya Zee-
land 

Undersöka samban-
det mellan rökpolicys 
i skolan med preva-
lensen av rökning 
bland elever, elever-
nas cigarettinköp, 
kunskap om hälsoef-
fekterna av att röka 
samt deras påverkan 
till att få andra att 
inte röka.  

 

 

Tvärsnittsstudie.  

Kvantitativ metod i 
form av sekundär 
insamling av data 
från en enkätunder-
sökning med rando-
miserat urval. 

Enkät till skolperso-
nal.  

2658 högstadieelever 
(medelålder 15 år) 
från 63 skolor valda 
till studien genom ett 
flerstegsurval. 

 

 

Studien beskriver 
begreppet policy som 
ett skriftligt förbud, 
med huvudfokus på 
antingen disciplinära 
åtgärder, avvänj-
ningsstöd, preventivt 
eller omfattande.   

Elevernas rökning 
delades in i tre kate-
gorier - alla rökare, 
dagliga rökare samt 
”skolrökare” (som 
röker på skolgården). 

 

 

  

Chi2-test, Negativ 
binominal regress-
ionsanalys.  

 

 

 

1. Inget samband 
mellan rökpolicy i 
skolan och rökning 
bland elever kunde 
hittas, oavsett fokus 
på policy. 

2. Inget samband 
kunde hittas mellan 
rökpolicys i skolan 
och elevers inhand-
lande av cigaretter 
samt deras kunskap 
om hälsoeffekterna 
av att röka. 
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 Artikel 5 

[23]. School, parents and student perspective of school drug policies. Journal of School Health. Vol. 77:3. ss. 138-146. 

 

 
 

 

 

 

Land Syfte Metod och studie-
design  

Studiepopulation 
och urval  

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys  Resultat 

USA och 
Australien 

Undersöka hur för-
medlingen och im-
plementeringen av 
tobakspolicy ser ut 
samt hur olika po-
licyvariabler påverkar 
elevers droganvänd-
ning på skolan och 
deras uppfattning om 
andra elevers drog-
bruk.  

 

 

Tvärsnittsstudie.  

Kvantitativ design i 
form av enkäter till 
elever som deltog i 
IYDS (Youth Deve-
lopment Study). 

Frågeformulär till 
skolpersonal. 

Strukturerade telefo-
nintervjuer med 
föräldrar.  

 

3876 elever vid 205 
högstadieskolor i 
delstaten Washing-
ton, USA och i del-
staten Victoria, Au-
stralien (Årskurs 7 
och 9). Representa-
tivt urval för de två 
staterna. 

 

 

Studien undersöker 
drogpolicys. 

Drogpolicyn under-
söks efter tre di-
mensioner; 

Inriktning (totalt 
förbud eller ”harm-
minimization”), upp-
rätthållande (vad 
som leder till att 
olika åtgärder vidtas) 
samt föräldrars med-
vetenhet om drogpo-
licyn.  

Tre utfallsmått togs 
fram, elevernas 
uppfattning om rök-
ning vid skolan, 
elevernas uppfatt-
ning om att använda 
alkohol vid skolan 
samt elevernas rap-
portering om att ha 
varit berusad/hög på 
droger på skolan.  

Bivariata och multi-
variata logistiska 
regressionsanalyser. 

 

 

1. I skolor med totalt förbud 
mot droger upplevde cirka 
50 % färre elever att to-
baksbruk förekom på skol-
gården jämfört med andra 
skolor. 

2. I skolor där föräldrarna 
uppgav hög medvetenhet 
om policyn upplevde 25 
procent färre av eleverna att 
tobaksbruk förekom på 
skolgården jämfört med 
andra skolor. 

3. Att involvera föräldrar i 
skapandet av policyn ledde 
inte till en större medveten-
het om policyn hos dem 
jämfört med föräldrar som 
inte involverats.  
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Artikel 6 

[22]. The impact of school tobacco policies on student smoking in Washington State, United states and Victoria, Australia. International Journal of Environmental Re-
search and Public Health. Vol. 7:3. ss. 698-710.  

 
 

 

Land Syfte Metod och stud-
iedesign 

Studiepopulation 
och urval 

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys  Resultat 

USA och 
Australien 

Jämförelse av 
effekten av olika 
policyvariabler på 
ungdomars rök-
ning på skolor i 
Washington (US) 
och Victoria (AU). 
Skolorna har olika 
utgångspunkt då 
det gäller policy-
mål, ”harm-
minimization” i 
Australien samt 
totalt förbud i 
USA.  

Tvärsnittsstudie. 

Kvantitativ de-
sign, datain-
samling via enkät 
till elever. 

Frågeformulär till 
lärare. 

3466 elever (årskurs 
8 och 10) ifrån totalt 
285 skolor från del-
staten Washington, 
USA och från delsta-
ten Victoria, Austra-
lien.  

Representativt urval 
för de två staterna.  

 

 

Studien beskriver 
begreppet policy som 
ett förbud mot rök-
ning.  

Fyra variabler besk-
rivs för policy: 

1. Policyns omfatt-
ning - vilka som 
inkluderas, var för-
budet gäller. 

2. Skolans attityd till 
rökning - gradering 
från totalt förbud till 
”harm minimization” 
(se begrepps-
förklaring i kommen-
tarerna). 

3. Upprätthållande – 
från strikt till inte alls 
strikt. 

4. Påföljd vid rökning 
– bestraffande eller 
stödjande åtgärder 

Rökare delades in i 
daglig rökare (rökt 
de senaste 30 da-
garna), icke-daglig 
rökare samt icke-
rökare.  

Andel elever som 
uppfattar att många 
elever röker på 
skolgården.  

Logistisk regress-
ionsanalys med 
random effekter.  

 

 

1. Inga skillnader fanns på effek-
ten av olika policyvariabler på 
elevernas rökvanor, ingen skillnad 
oavsett om policyn hade ”harm-
minimization” som utgångspunkt 
eller totalt förbud, heller ingen 
skillnad oavsett omfattning på 
policyn.  

2. Upprätthållande var den enda 
variabeln som hade ett tydligt 
samband med elevers uppfattning 
av rökning på skolornas område 
(minskad andel som uppfattar).  
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Artikel 7 

[20]. More than words? The status and impact of smoking policies in Scottish schools. Health Promotion International. Vol. 17:1. ss.31-41.   

 

Land Syfte Metod och studie-
design 

Studiepopulation 
och urval  

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys Resultat 

Skottland Undersöker statusen 
av nuvarande to-
bakspolicys i skolor 
samt samband mel-
lan dessa och rökva-
nor bland elever och 
lärare.   

Tvärsnittsstudie.  

Kvantitativ design, 
enkäter till elever 
från HBSC studie. 

Frågeformulär till 
skolpersonal.  

Totalt 1644 högsta-
dieelever (15 år) 
från 81 systematiskt, 
slumpmässigt ut-
valda klasser från 77 
skolor. Svarsfre-
kvensen var 82,2%. 

 

 

Studien beskriver 
begreppet policy 
som ett antaget och 
skriftligt förbud mot 
rökning.  

Statusen på to-
bakspolicyn mättes 
utifrån tre indikato-
rer, om tobakspoli-
cyn var skriftlig, 
muntlig eller otydlig, 
om rökning var totalt 
eller delvis förbjudet 
samt om tobakspoli-
cyn alltid upprätt-
hölls eller inte.   

Elevers uppfattning 
om rökning delades 
in i två mått; ande-
len elever som röker 
på skolgården samt 
andelen elever som 
röker på toaletterna. 

Elevernas upplevelse 
om lärarnas rökning 
delades in i två 
mått; andelen lärare 
som röker i perso-
nalrummet samt 
andelen lärare som 
röker på skolgården 
under skoltid.  

 

 

Chi2-test.  

 

 

1. Mer än dubbelt så många 
elever uppgav att de aldrig mär-
ker av att elever röker på skol-
gården i skolor med en skriftlig 
rökpolicy jämfört med skolor med 
en informell rökpolicy (12.1 pro-
cent jämfört med 4.9 procent).  

2. Färre elever uppgav att lärare 
rökte i lärarrummen i skolor som 
hade en skriftlig rökpolicy jämfört 
med skolor med en informell 
rökpolicy (15.4 procent jämfört 
med 34.2).   

3. I skolor som kontinuerligt 
upprätthöll elevernas rökpolicy 
hade färre elever uppgett att 
elever röker på skolgården jäm-
fört med skolor som inte upprätt-
höll rökpolicyn kontinuerligt (57 
procent jämfört med 66 procent).  

4. Totalt rökförbud för lärare var 
associerat med färre elever som 
rapporterade att lärare röker 
inomhus, men fler rapporteringar 
om att lärare röker utomhus.  
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Artikel 8 

[32]. School policy: what helps to reduce teenage smoking? Nicotine & Tobacco Research. Vol. 5:4. ss. 507-513.  

 

 

 

Land Syfte Metod och studie-
design 

Studiepopulation 
och urval 

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys Resultat  

Australien Undersöker om olika 
preventions- kompo-
nenter (bland annat 
drogpolicy) i skolan 
har ett samband med 
minskad rökning 
bland elever i nionde 
klass. 

Tvärsnittsstudie.  

Kvantitativ metod i 
form av enkäter till 
elever. Använder data 
från en regional bas-
linje, två-årig kluster-
randomiserad inter-
ventionsstudie i Perth 
i Australien. 

Kvalitativ metod i 
form av intervjuer. I 
varje skola intervjua-
des rektorn eller an-
nan skolpersonal. 

Totalt 4697 elever i 
nionde klass från 22 
skolor och 186 klas-
ser, medelåldern var 
13,6 år.  

31 av 52 statliga 
skolor (60 %) i Perth 
gick med på att delta 
i studien.  

 

Studien skiljer på 
hälsofrämjande policy 
och drogpolicy.  

Fem komponenter 
användes för att defi-
niera policy: 

att ha en hälsokom-
mitté, att ha en skrift-
lig hälsofrämjande 
policy, att ha en 
skriftlig drogpolicy, 
tillgänglighet av råd-
givning och utbildning 
samt konsekvenser 
kategoriserade som 
”endast disciplinära” 
vs. ”utbildning och 
disciplinära”.    

 

 

 

Elevernas rökning 
analyserades som; 
någonsin rökt samt 
regelbundna rökare. 

 

 

Logistisk regress-
ionsanalys.  

 

 

Endast utbildning eller 
rådgivning som åtgärd 
för de elever som brutit 
mot tobaksreglerna var 
associerat med 27 % 
lägre risk att vara en 
tillfällig rökare samt 33 
% lägre risk att vara en 
regelbunden rökare, 
jämfört med discipline-
rade åtgärder. 
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Artikel 9 

[33]. A multilevel-based study of school policy for tobacco control in relation to cigarette smoking among children in elementary schools: gender differences. Health Edu-
cation Research. Vol. 25:3 ss. 451-463.  

 

Land Syfte Metod och studiede-
sign 

Studiepopulation 
och urval 

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys Resultat  

Taiwan Undersöker statusen 
på skolbaserade to-
bakspolicys och im-
plementering i relation 
till elevers rökvanor 
utifrån ett könsper-
spektiv.  

Tvärsnittsstudie.  

Kvantitativ metod via 
enkäter till elever 
utifrån CSS (Control of 
School-aged Children 
Smoking Study) från 
2008. 

Data om skolornas 
tobakspolicy samt 
arbete med tobaks-
prevention samlades 
in via ett frågeformu-
lär som fylldes i av 
skoladministrationen. 

Totalt 2350 elever 
med en medelålder på 
10.9 år (+/- 1.2 år) 
från 26 skolor (10 
bergsskolor samt 8 
stads- och lands-
bygdsskolor vardera). 
Svarsfrekvensen var 
94 %. 

Klusterurval där sko-
lan var urvalet.  

Grundskolor valdes 
slumpmässigt utifrån 
stratifiering av tre 
geografiska områden 
(stad, landsbygd samt 
bergsområden). 

 

 

Skolbaserad rökpolicy 
används som begrepp 
i studien.  

Statusen på rökpolicy 
definierades utifrån 
om den var skriftlig 
eller inte, typ av för-
bud (totalt eller del-
vis), upprätthållande 
(alltid eller inte), häl-
soutbildning kopplat 
till tobak, deltagande i 
tobakspreventiva 
events, tillgång till 
rökavvänjnings-
program samt sankt-
ioner.  

 

 

Elevernas rökvanor 
delades in i icke-
rökare (de som ald-
rig någonsin rökt, 
inte ens ett bloss) 
och någonsin-rökare 
(de som rökt en 
cigarett eller mer). 

 

 

Multilevel logistisk 
regressionsanalys. 

STATA 

1. Bland pojkar var risken 
6 gånger större att vara en 
"någonsin rökare” om 
eleven tillhörde en skola 
utan aktiviteter mot tobak 
samt om skolan saknade 
en skolplan mot tobak. För 
tjejer var samma risk 3 
gånger större. 

2. Pojkar som uppfattade 
att andra elever rökte på 
skolans område hade 2-3 
gånger så stor risk att 
röka jämfört med elever 
som inte hade den upp-
fattningen. 

3.  Om skolans policy var 
skriftlig eller ej, olika rök-
förbud samt om en skola 
var hälsofrämjande eller 
inte visade sig inte vara 
relaterat till elevernas 
rökvanor. 
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Artikel 10 

[25]. School tobacco control policies related to students' smoking and attitudes toward smoking: national survey results, 1999-2000. Health Education & Behavior. Vol. 
32. ss. 780-794.  

 

Land Syfte Metod och studiede-
sign 

Studiepopulation 
och urval 

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys Resultat  

USA Undersöker koppling-
en mellan  

skolpolicy, som syftar 
till att bevaka elevers 
beteende, och vid-
tagna åtgärder då 
policyn överträds, 
tobaksanvändning 
bland personalen samt 
elevernas rökvanor 
och attityder till rök-
ning. 

Tvärsnittsstudie. 

Kvantitativ metod i 
form av enkäter till 
elever.  

Data från en pågående 
nationell studie - Mo-
nitoring the Future 
(MTF). Datainsamling-
en skedde under 
1999-2000 från skol-
administratörer och 
från elever som deltog 
med sitt andra år i 
MTF studien. 

 

 

Totalt 14125 elever i 
årskurs 8, 14848 
elever första året på 
gymnasiet samt 6773 
elever tredje året på 
gymnasiet. Skillnad 
görs på högstadieele-
ver (elever i årskurs 
8) samt gymnasiele-
ver (första och sista 
års elever på gymna-
siet). 

En tre-stegs urvals-
process valde ut sär-
skilda geografiska 
områden inom de 48 
staterna, en eller flera 
skolor inom varje 
område samt studen-
ter inom varje skola.  

 

 

Tobakspolicy används 
som begrepp i stu-
dien. 

Policyn graderades 
utifrån ett antal frågor 
med mått. Frågorna 
handlar bland annat 
om upprätthållande 
(från inte strikt alls till 
väldigt strikt), åtgär-
der som vidtas då 
någon bryter mot 
tobakspolicyn, samt 
regler för tobaksan-
vändning för lärarna. 

Elevernas rökvanor 
delades in i daglig 
rökare (en cigarett 
eller mer per dag de 
senaste 30 dagarna) 
och icke-daglig rökare 
(mindre än en cigarett 
per dag de senaste 30 
dagarna).  

Attityder till rökning 
bland personer 18 år 
eller äldre mättes 
också bland eleverna 
med tre utfall, ogillar 
inte, ogillar samt ogil-
lar starkt. 

Hierarkiska ana-
lyser, logistisk 
regression, linjär 
regression. 

1.  Högstadieskolor (men 
inte gymnasieskolor) 
som hårt bevakade sina 
elever hade lägre andel 
elever som rökte än 
skolor som hade mindre 
bevakning. 

2.   Ungefär 3 % fler 
elever i gymnasiesko-
lorna rökte dagligen där 
lärarna tilläts att röka än 
i de skolor där lärarna 
inte tilläts röka.  

3.  Skolor med allvarli-
gare konsekvenser för de 
elever som bröt mot 
skolpolicyn hade inte 
lägre nivåer av cigarett-
användning bland ele-
verna, inte heller ett 
högre ogillande mot 
cigarettanvändning bland 
eleverna (inverst orsaks-
samband). 
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Artikel 11 

 [42]. Students’ perception of community disapproval, perceived enforcement of school antismoking policies, personal beliefs, and their cigarette smoking behaviours: 
Results from a structural equation modelling analysis. Health Education Research. Vol. 11:5. ss.531-539. 

Land Syfte Metod och stud-
iedesign 

Studiepopulation 
och urval 

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys  Resultat 

USA Undersöker en 
modell som specifi-
cerar direkta och 
indirekta samband 
mellan sam-
hällsnormer, anti-
tobakspolicys i 
skolan, vuxnas 
attityder till rökning 
samt rökbeteende.  

Tvärsnittsstudie.  

Kvantitativ design i 
form av sekundär 
insamling av data 
från en enkätun-
dersökning – OHT 
(Oregon Health 
Teens) – till elever.   

17256 högstadie- 
och gymnasieelever 
från 255 skolor i 
Oregon med ran-
domiserat urval. 

Studien beskriver 
begreppet policy 
som ett antaget 
förbud mot tobaks-
bruk.  

Upprätthållandet av 
tobakspolicy mäts 
genom frågan till 
elever; ”finns det 
en regel mot tobak 
på din skola?” med 
fyra svarsalterna-
tiv; 

Ingen regel, det 
finns en regel men 
den upprätthålls 
inte, det finns en 
regel som upprätt-
hålls ibland samt 
det finns en regel 
som upprätthålls 
strikt.  

Elevernas rökvanor 
mättes i hur många 
cigaretter som 
eleverna rökt de 
senaste 30 dagar-
na, generellt och på 
skolans område.  

 

 

Latent variable 
structural equation 
modeling. 

  

 

 

1. Det fanns en ökad risk mellan 
senaste 30 dagars rökning och 
sociala förväntningar kring rökning, 
upplevd rökning bland vänner, 
ålder och tidig debut. 

2. Det fanns en minskad risk mel-
lan rökning och personligt ogillande 
till rökning, upplevd skada vid 
rökning och upplevd tillgänglighet 
till tobak.  

3. Ett indirekt samband hittades 
mellan upplevt upprätthållande av 
policyn och rökning senaste 30 
dagarna.  

(se mer i kommentarerna). 
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Artikel 12 

[24]. Perceived enforcement of school tobacco policy and adolescents’ cigarette smoking. Preventive medicine. Vol. 48:6. ss. 562-566. 

 

Land Syfte Metod och stud-
iedesign 

Studiepopulation 
och urval 

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys  Resultat 

USA Att studera samban-
det mellan upplevel-
sen av genomdrivan-
det av tobakspolicy 
på skolnivå och 
rökvanor bland ele-
ver. 

Tvärsnittsstudie.  

Kvantitativ design i 
form av sekundär 
insamling av data från 
en enkätundersökning 
– OHT (Oregon Health 
Teens) – till elever. 

21281 elever mellan-
stadie- och högstadi-
eelever från 255 sko-
lor i Oregon med 
randomiserat urval.   

I studien används 
begreppet anti-rök- 
policy vilket kan tol-
kas som ett förbud 
mot rökning. 

Anti-rökpolicyn mät-
tes utifrån andelen 
elever som bekräftade 
synen på upprätthål-
landet av policyn som 
strikt, i kvartiler.  

 

Elevernas rökvanor 
mättes i fem utfall. 
Dessa var; röker på 
något sätt, daglig-
rökare, tung episodisk 
rökning, röker på 
skolgården samt 
sannolikheten att röka 
en cigarett som er-
bjuds av bästa vän-
nen.  

Multilevel logist-
isk regressions-
analys. 

 

1. Där högst andel elever 
upplevde att tobakspolicyn 
upprätthölls strikt var det 
nästan hälften så sannolikt 
att elever också rökte 
dagligen. 

2. Det var nästan 40 pro-
cent lägre risk att elever 
hade rökt de senaste 30 
dagarna. 

3. Eleverna hade nästan 
65 procent lägre risk att 
röka på skolan. 
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Artikel 13 

[27]. The impact of school smoking policies and student perceptions of enforcement on school smoking prevalence and location of smoking. Health Education Research. 
Vol. 22:6. ss. 782-793.  

 

 
 
  

Land Syfte Metod och stud-
iedesign  

Studiepopulation 
och urval  

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys  Resultat 

Kanada Bedöma hur tobaks-
policys avsikt, imple-
mentering samt upp-
levelsen av policyns 
upprätthållande på-
verkar elevers rökning 
samt lokalisering för 
deras tobaksanvänd-
ning under skoltid.  

Tvärsnittsstudie.  

Kvantitativ studie i 
form av enkäter till 
elever och skolper-
sonal.  

Dokument- 

granskning.   

 

 

22 318 högstadiee-
lever från 81 
slumpmässigt ut-
valda skolor i fem 
geografiskt spridda 
provinser i Kanada, 
med olika prevalens 
av rökning bland 
ungdomar. 

 

 

 

 

Studien beskriver be-
greppet policy som ett 
skriftligt förbud mot 
tobaksbruk och inklude-
randet av stödjande 
insatser.  

Sju variabler används för 
att mäta tobakspolicyn: 
utvecklandet, uppföljning 
och kommunicering, 
syfte och mål, förbud, 
styrkan av upprätthål-
landet, upprätthållandets 
karaktär samt tobaks-
prevention och hjälp till 
att sluta röka.  

Implementeringen mät-
tes genom intervjuer 
med rektorer och annan 
skolpersonal.  

Andel rökare (rökt 
några bloss minst 
två dagar senaste 
månaden) på skol-
nivå, rökning på 
skolområde.  

Deskriptiva 
analyser, 
regressions-
analys.  

 

 

1. Ett svagt samband mellan en 
strikt tobakspolicy och att färre 
elever som röker på skolgården 
hittades. 

2. Hur policyn implementerats 
har svag påverkan på elevers 
rökning på skolgården, en väl 
implementerad policy leder till att 
färre röker. 

3. Varken en strikt tobakspolicy, 
implementeringen eller elevers 
uppfattning om policyn påverkade 
den totala prevalensen av elevers 
rökning. 
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Artikel 14 

[28]. Adolescent smoking: effect of school and community characteristics. American Journal of Preventive Medicine. Vol. 39:6. ss. 507-514. 

 

Land Syfte Metod och studie-
design 

Studiepopulation 
och urval 

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys Resultat  

Kanada Undersöker 
inflytandet av 
skolbaserade 
tobaks- poli-
cys/program på 
ungdomars 
rökbeteende, i 
kombination 
med den omgi-
vande gemen-
skapen och 
miljön. 

Tvärsnittsstudie. 

Kvantitativ metod via 
enkäter till elever -  
SHAPES (The Tobac-
co Module of the 
School Health Action, 
Planning and Evalua-
tion System). 

Enkäterna till skol-
personalen utgick 
från Health Canada 
framework. 

Dokument gransk-
ning 

Kvalitativ metod i 
form av intervjuer 
med skolpersonal. 

Fältobservationer 
genomfördes för att 
observera synlighet-
en av tobaksreklam 
samt synligheten av 
elevers rökning vid 
skolorna. 

Totalt 22681 elever 
från 77 skolor med 
en genomsnittsål-
der på 16 år. 

Under 2003-2004 
rekryterades gym-
nasieskolor från 
fem kanadensiska 
provinser.  

Skoldistrikt inom 
varje provins grup-
perades utefter 
vissa kriterier, 
därefter valdes 
skolor ut slump-
mässigt utifrån 
varje grupp.  

 

 

Rökpolicy används som 
begrepp. I studien under-
söks rökpolicys som är 
skrivna dokument. Policyn 
kunde antingen vara sko-
lans egen policy eller di-
striktets policy (om skolan 
inte hade någon egen).  

Policyns styrka och intent-
ion mättes utifrån tidigare 
kodningsschema och gra-
derades från undermålig 
till enastående. Upprätt-
hållandet graderades uti-
från intervjuer med skol-
personal.  

Skolpersonal fyllde i en 
enkät om skolornas to-
baksprevention och av-
vänjningsprogram.   

Tre policyvariabler togs 
därmed fram; skriftligt 
förbud, upprätthållande för 
elever samt upprätthål-
lande för andra.  

Elevernas rökvanor 
delades in i rökare 
(rökt minst 100 
cigaretter samt 
minst ett bloss de 
senaste 30 dagar-
na) och icke-
rökare. 

Generaliserade linjära 
modeller, Multilevel 
logistisk regression.  

 

 

1. Det var 8 % mindre san-
nolikt att en elev rökte om 
eleven tillhörde en skola där 
tobaksanvändning var starkt 
förbjudet på skolan och på 
skolans område.  

2. Det var cirka 20 procent 
mer sannolikt att en elev 
rökte som tillhörde en skola 
där tobakspolicyn konse-
kvent upprätthölls bland 
elever samt där lärare fanns 
på plats fysiskt för att kon-
trollera efterlevelsen av 
policyn. 

3. Det var 25 % mer sanno-
likt att en elev rökte på de 
skolor där elever var tillåtna 
att röka på skolgården jäm-
fört med på skolor där det 
var förbjudet. 

4. Det var 13 % mindre 
sannolikt att en elev rökte 
om eleven tillhörde en skola 
med tillgång till prevent-
ionsprogram än en skola 
utan preventionsprogram.  
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Artikel 15 

[26]. The influence of school policies on smoking prevalence among students in grades 5-9, Canada, 2004-2005. Preventing chronic disease. Public Health research, 
practice, and policy. Vol. 7:6.   

 

Land Syfte Metod och studiede-
sign 

Studiepopulation 
och urval 

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys Resultat  

Kanada Undersöker om 
olika egenskaper 
av en policy har 
ett samband med 
antalet rökande 
elever, samt hur 
policyns egen-
skaper påverkar 
det individuella 
rökbeteendet hos 
elever. 

Tvärsnittsstudie. 

Kvantitativ metod i form 
av enkäter till elever. 
Data samlades in som 
en del av 2004-2005 års 
YSS (Youth Smoking 
Survey) genomförd av 
University of Waterloo. 
Studien grundar sig på 
SHAPES. Studien ge-
nomförs vartannat år 
och tillför nationell och 
provinsiell data om 
attityder och beteenden 
kopplat till tobak bland 
barn och ungdomar.  

Dokumentgranskning 
utifrån ett kodnings-
schema. 

Kvalitativ metod i form 
av intervjuer med skol-
personal. 

Totalt 27892 st. 
elever i klass 5-12 
från 

272 grundskolor i 10 
kanadensiska provin-
ser.  

Urvalet skedde i två 
steg, först valdes 
skolstyrelser ut inom 
varje provins, sedan 
valdes skolor utifrån 
tre faktorer - pro-
vins, rökstatus samt 
klassnivå. 

 

 

Policy definieras som 
ett skriftligt doku-
ment, antingen sko-
lans egen policy, 
skolstyrelsens policy 
eller både och. Sko-
lor utan policy ute-
lämnades ur studien.  

Kodningsschema 
användes för att 
mäta styrkan i poli-
cyn. Schemat inne-
höll frågor om fram-
tagandet, 
övervakandet och 
kommuniceringen av 
policyn, syfte och 
mål, rökförbud, åt-
gärder, utbildning i 
tobaksprevention 
samt avvänjnings-
program. 

Intervjuer användes 
för att mäta styrkan 
av policyns upprätt-
hållande. 

Elevernas rökvanor 
delades in i rökare 
(rökt minst 100 
cigaretter samt rökt 
minst ett bloss under 
de senaste 30 da-
garna) och icke-
rökare. Prevalensen 
av rökare vid varje 
skola togs sedan 
fram. 

Multinivå regress-
ionsanalys. 

1.  Tobakspolicys som förbjöd 
elever att röka var associerat 
med 56 % mindre antal rö-
kande elever samt förknippat 
med 46 % mindre risk att ele-
ver rökte jämfört med policys 
utan rökförbud för elever.  

2.  Tobakspolicys med tydligt 
syfte och mål var associerat 
med 36 % lägre andel rökande 
elever samt var förknippat med 
60 % mindre risk att elever 
rökte jämfört med policys utan 
tydligt syfte och mål. 

3.  Det var ungefär dubbelt så 
stor sannolikhet att elever rökte 
om hon eller han tillhörde en 
skola med tillgång till ett av-
vänjningsprogram. 

4.  Att ha en ansvarig person 
för upprätthållandet av policyn 
var ingen betydande faktor 
varken på skolnivå eller på 
individnivå.  
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Artikel 16 

[15]. School smoking policies and smoking prevalence among adolescents: multilevel analysis of cross-sectional data from Wales. Tobacco Control. Vol. 2001:10 ss. 117-
123.   

 

 

Land Syfte Metod och stud-
iedesign 

Studiepopulation 
och urval  

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys  Resultat 

Wales Undersöka sambandet 
mellan rökpolicys i 
skolan och prevalens-
en av rökning bland 
elever.  

 

Tvärsnittsstudie.  

Kvantitativ metod 
genom enkäter till 
elever utifrån HBSC – 
studie genomförd av 
World Health Organi-
sation. 

Frågeformulär till 
skolpersonal.  

1375 elever i åldern 
15-16 år.  

Klusterurval i två 
steg, stratifierat ran-
domiserat urval av 
skolor. 

Randomiserat urval 
av elever från 55 
skolor. 

 

 

I studien används 
begreppet anti-
rökpolicy vilket trolig-
en menas som ett 
förbud mot rökning. 

Policy graderades i tre 
steg; strikta då de var 
skriftliga med förbud 
för samtliga på hela 
skolans område, me-
delmåttiga om de inte 
var skriftliga och det 
endast var delvis 
förbud för vuxna, 
samt svaga om det 
inte fanns någon 
tobakspolicy för var-
ken elever eller 
vuxna.  

Upprätthållandet 
graderades som hög 
eller låg för antingen 
elever eller lärare.       

Elevernas rökvanor 
mättes i två mått, 
daglig rökare (de som 
uppgav att de rökte 
varje dag) och vecko-
rökare (de som upp-
gav att de rökte minst 
en gång i veckan men 
inte varje dag). 

 

Multilevel regress-
ionsanalys. 

 

 

1. Det var tre gånger 
mindre risk att elever  
rökte dagligen i skolor 
som hade en strikt policy 
jämfört med de som 
hade en svag policy. 

2. Det var två gånger 
mindre risk att elever 
rökte varje vecka i skolor 
som hade en strikt policy 
jämfört med de som 
hade en svag policy.  

3. På skolor där policyn 
upprätthölls bland ele-
verna hade eleverna 33 
procent lägre risk att 
vara en daglig rökare än 
på skolor som inte upp-
rätthöll policyn. 

4. Upprätthållande bland 
lärare hade inget sam-
band med elevers rök-
ning.  
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Artikel 17 

[47]. The relationship between school-based smoking policies and prevention programs on smoking behavior among grade 12 students in Prince Edward Island: a multi-
level analysis. Preventive Medicine. Vol. 44. ss. 317-322.  

 

 

 

Land Syfte Metod och studi-
edesign 

Studiepopulation 
och urval 

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys Resultat  

Kanada Undersöka hur 
skolbaserade rök-
policys och pre-
ventions-program 
är kopplade till 
tillfällig och regel-
bunden rökning 
bland elever. 

Upprepad tvär-
snittsstudie med 
jämförelse över tid.  

Kvantitativ metod 
via enkäter till 
elever via SHAPES 
(The tobacco Mod-
ule of the School 
Health Action, 
Planning and Eval-
uation System). 

Totalt 3965 elever 
sista året på gym-
nasiet från 10 
engelsktalande 
gymnasieskolor 
under 1999-2001. 

Skolbaserad rökpo-
licy används som 
begrepp i studien 
och definieras som 
regler mot rökning 
på skolan.  

Preventions-
program och to-
bakspolicy basera-
des på om skolorna 
deltog i något av 
tobakspreventions-
programmen som 
fanns tillgängliga 
då insamling av 
materialet skedde.  

 

Rökare mättes med 
tre mått, icke-
rökare (de som 
aldrig rökt eller 
prövat en gång), 
tillfälliga rökare 
(röker mindre än 
varje vecka) samt 
regelbundna rökare 
(röker varje 
vecka).  

Multilevel logistisk  

regressionsanalys. 

1. Vid jämförelse mellan tillfällig 
rökare och icke-rökare var det 60 % 
mindre sannolikt för elever som 
tillhörde skolor med ett preventions-
program att vara en tillfällig rökare 
än elever som tillhörde skolor utan 
preventionsprogram, sambandet 
fanns inte för regelbundna rökare.  

2. Det var 60 % mindre sannolikt för 
elever vars skola hade en tobakspo-
licy och som ansåg att det fanns 
tydliga regler för rökning på skolan, 
att vara en tillfällig rökare, än för 
elever som inte ansåg detsamma.  

3. Vid jämförelse mellan tillfällig 
rökare och regelbunden rökare hade 
elever som trodde att man fick pro-
blem om man bröt mot tobaksregler-
na nästan 50 % ökad risk att vara en 
regelbunden rökare. 
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Artikel 18 

[39]. A multilevel analysis examining the association between school-based smoking policies, prevention programs and youth smoking behavior: evaluating a provincial 
tobacco control strategy. Health Education Research. Vol. 23:6. ss. 1016-1028.  

Land Syfte Metod och studi-
edesign 

Studiepopulation 
och urval 

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys Resultat  

Kanada Undersöker hur 
rökpolicys och 
preventions- 
program är kopp-
lade till elevers 
rökning. 

Upprepad tvär-
snittsstudie med 
jämförelse över tid.  

Kvantitativ metod 
via enkäter till 
elever med datain-
samling under tre 
år (1999-2001).  

Datainsamlingen 
utgick från SHAPES 
(The Tobacco Mod-
ule of the School 
Health Action, 
Planning and Eval-
uation System). 

10 skolor, totalt 
4732 elever. Endast 
data från elever 
från första året på 
gymnasiet från tre 
tillfällen används i 
studien.  

Totalt 1534 elever 
år 1999, 1537 
elever år 2000 
samt 1661 elever 
år 2001. 

Rökpolicy används som 
begrepp för att beskriva 
regler för rökning för 
eleverna att följa.  

Preventionsprogram och 
tobakspolicy baserades 
på om skolorna deltog i 
något av tobaksprevent-
ions-programmen som 
fanns tillgängliga i Ka-
nada under 1999 – 2001 
och/eller om skolorna 
hade implementerat en 
tobakspolicy.  

 

Rökvanorna mättes i 
tre mått, icke-rökare 
(de som aldrig rökt 
eller endast prövat att 
röka någon enstaka 
gång), tillfälliga rökare 
(de som röker mindre 
än varje vecka) samt 
regelbundna rökare 
(de som röker varje 
vecka eller de flesta 
dagarna under veck-
an). 

Multilevel logistisk 
regressionsanalys 
användes för att 
undersöka hur 
både egenskaper 
hos skolan och 
eleverna var sam-
mankopplade med 
elevernas rökbete-
ende. 

1.  Tobakspolicy hade ett 
icke-signifikant samband 
med minskad tillfällig 
rökning bland elever och 
ökad risk för regelbunden 
rökning.  

2. Preventionsprogram 
hade samband med en 
mindre risk för tillfällig 
rökning bland elever, men 
inte med regelbunden 
rökning. 

3. Elever som trodde att 
man fick problem om man 
inte följde skolans regler 
mot tobaksanvändning 
hade cirka 25 procent 
mindre risk för tillfällig 
rökning men inte för 
regelbunden rökning.  

4. Närvaron av både 
preventionsprogram och 
tobakspolicy hade inget 
samband med elevers 
rökning.   
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Artikel 19 

[45]. School-based tobacco-control programming and student smoking behavior. Chronic Diseases in Canada.Vol. 29:4. ss. 169-177.  

Land Syfte Metod och studie-
design 

Studiepopulation 
och urval 

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys Resultat  

Kanada Undersöker olika 
policy faktorer som 
påverkar ungdomars 
rökvanor.  

 

 

Upprepad tvärsnitts-
studie. 

Kvantitativ metod i 
form av enkäter till 
elever.  

Data samlades in vid 
tre tillfällen - 1999, 
2000 och 2001 via 
SHAPES (Tobacco 
module of the School 
Health Action, Plan-
ning and Evaluation 
System).  

Studien är en del av 
ett omfattande to-
bakspreventions 
initiativ för Prince 
Edward Islands To-
bacco Reduction 
Alliance (PETRA). 

Totalt 1537 elever 
första året på gym-
nasiet år 1999, 1514 
elever andra året på 
gymnasiet år 2000 
samt 1429 elever 
tredje året på gym-
nasiet år 2001.   

Tio engelsktalande 
skolor. Elever från 
samma skolgång 
följdes under tre år.  

 

 

Preventionsprogram 
mot tobak och to-
bakspolicy används 
som synonymer och 
mättes enligt föl-
jande; att se andra 
elever röka nära 
skolan, att se skol-
personal röka nära 
skolan, tydliga regler 
för rökning på sko-
lan, åtgärder som 
vidtas då reglerna 
överträds, elever 
som röker där de är 
förbjudna att röka 
samt elever som blir 
tillfrågade om ålder 
då de köper cigaret-
ter. 

 

  

 

 

Elevernas rökvanor 
delades in i regel-
bundna rökare (röker 
varje vecka), tillfäl-
liga rökare (röker 
mindre än varje 
vecka) samt icke-
rökare (aldrig rökt 
eller provat en gång 
men slutat). 

Logistisk regressions 
analys  

1. Flickor som såg 
elever röka på skolan 
där det var förbjudet 
att röka hade mer än 
dubbelt så stor risk 
att vara regelbundna 
rökare 

2. Pojkar som såg 
lärare röka nära 
skolan hade dubbelt 
så stor risk att vara 
regelbundna rökare. 

3. Den faktor som 
påverkade ungdo-
marnas rökvanor i 
störst utsträckning 
var om ungdomarna 
hade vänner som 
rökte.  
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 Artikel 20 

[34]. The power of policy: the relationship of smoking policy to adolescent smoking. American Journal of Public Health. Vol. 79:7. ss. 857-862.  

 

Land Syfte Metod och 
studiedesign 

Studiepopulation 
och urval 

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys Resultat  

USA Undersöker 
policyns effekti-
vitet att minska 
prevalensen av 
rökande ung-
domar samt 
dess styrka. 

Tvärsnittsstudie.  

Kvantitativ 
metod i form av 
enkäter till 
elever.   

Kvalitativ metod 
- rektorer och 
annan personal 
intervjuades. 

Totalt 4807 elever i 
klass 7 från 23 skolor 
i San Diego och Los 
Angeles 

Skolorna represente-
rar alla mellan- och 
högstadieskolor från 
tre stora skoldistrikt 
som deltar i en femå-
rig undersökning där 
olika tobaksprevent-
ions-åtgärder under-
söks. 

Svarsfrekvensen 
bland eleverna var  

79 %. 

I Kalifornien är det 
förbjudet för elever att 
röka på mellan- och 
högstadieskolors områ-
den. Vid studiens ge-
nomförande hade för-
budet införts 34 år 
tidigare och eleverna 
varit exponerade för 
förbudet i genomsnitt 
13 månader.  

Fyra variabler användes 
för att mäta tobakspoli-
cys; 

omfattning, förebyg-
gande fokus, fokus på 
avvänjning samt fokus 
på straff eller åtgärder.  

 

Elevernas rökvanor 
delades in i fyra 
mått. De som rökt 
den senaste veck-
an, de som rökt de 
senaste 24 tim-
marna, hur många 
cigaretter som 
rökts under den 
senaste veckan 
samt under de 
senaste 24 tim-
marna.   

T-test, multipel 
linjär och logistisk 
regressionsanalys. 

1. Prevalensen av rökare var lägre 
bland de skolor som uppfyllde samt-
liga fyra policynivåer (4,93 % som 
rökt senaste veckan, 1,84 % som 
rökt de senaste 24 timmarna) jäm-
fört med de skolor som uppfyllde 
färre än fyra komponenter (5,60 % 
som rökt senaste veckan samt 2,43 
% som rökt de senaste 24 timmar-
na).  

2. Skolor med policy som hade en 
stark betoning på prevention hade 
lägre andel elever som rökte än de 
som hade en låg betoning på pre-
vention. 

3. Skolor vars policy hade en svag 
betoning på att få de elever som 
röker att sluta hade en koppling till 
lägre andel elever som rökt än de 
som hade en hög betoning på det-
samma  

4. Fokus på straff samt olika typer av 
straff hade ingen påverkan på ande-
len rökare. 
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Artikel 21 

[38]. School context variables and students' smoking. Testing a mediation model through multilevel analysis. European Addiction Research. Vol. 14. ss. 53-60.  

 

 

 

 

Land Syfte Metod och stud-
iedesign 

Studiepopulation 
och urval 

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys Resultat  

Tyskland Undersöker effek-
ten av rökpolicys i 
skolan på det indi-
viduella röknings-
beteendet hos 
ungdomar. 

Tvärsnittsstudie. 

Kvantitativ metod 
via enkäter till 
elever. Data base-
rades på en  

1-årig uppföljnings 
undersökning på 
skolor i Bavaria i 
Tyskland. 

Totalt 40 skolor, 
138 klasser, 3364 
elever med en 
medelålder på 
14.05 år. 

27 skolor (projekt-
skolor) valdes från 
ett regionalt pro-
jekt i Bavaria i 
Tyskland som 
syftar till att få 
skolor helt rökfria.  

21 skolor (icke-
projekt skolor) 
valdes ut slump-
mässigt från övriga 
skolor i Bavaria.  

 

 

 

Rökpolicy används som 
begrepp i studien. 
Skolornas rökpolicy 
bedömdes utifrån en 
enkät som fylldes i av 
skolpersonal. Frågorna 
handlade om: 

a) formella regler mot 
tobaksanvändning för 
eleverna 

b) formella regler mot 
tobaksanvändning för 
vuxna (lärare, föräld-
rar, besökare) 

c) övervakning 

d) åtgärder till följd av 
överträdelse av policyn 

e) avvänjnings-
program 

f) preventionsarbete 
mot rökning 

Elevernas 
rökvanor dela-
des i rökare 
(de som rökt 
de senaste 30 
dagarna) samt 
icke-rökare 
(om man inte 
rökt de sen-
aste 30 dagar-
na). 

Multinivå  

regressions- mo-
deller. 

1. Rökning var vanligare bland 
icke-projekt skolor än bland projek- 
skolorna (25,5% jämfört med 
22,0%).  

2. I skolor med ett heltäckande 
rökförbud för elever (på skolgår-
den, omgivande miljöer och i skol-
byggnaden) var andelen rökande 
elever nästan 40 % mindre jämfört 
med skolor utan ett sådant förbud. 

3. Andel rökande elever var inte 
relaterat till rökförbud för vuxna, 
uppföljning av elevernas efterlev-
nad, åtgärder eller avvänjningsför-
sök. 
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Artikel 22 

[40]. Social contexts in adolescent smoking: does school policy matter? Health Education Research. Vol. 23:6. ss. 1029-1038.  

Land Syfte Metod och stud-
iedesign 

Studiepopulation 
och urval 

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys Resultat  

Tyskland Undersöker 
sambandet 
mellan ungdo-
mars rökvanor 
och kontextuella 
faktorer. 

Tvärsnittsstudie. 

Kvantitativ metod i 
form av enkäter till 
elever. Data baserades 
på en 

 1-årig uppföljnings 
undersökning på skolor 
i Bavaria i Tyskland. 

Totalt studerades 
40 skolor och 3364 
elever i ålder 10-15 
år (majoriteten) 
samt 16-21 år. 
Svarsfrekvens på 
90,3 %. 

27 skolor (projekts-
kolor) valdes från 
ett regionalt projekt 
i Bavaria i Tyskland 
som syftar till att få 
skolor helt rökfria.  

21 skolor (icke-
projek skolor) val-
des ut slumpmäss-
igt från övriga sko-
lor i Bavaria.  

 

  

Rökpolicy används som begrepp 
i studien och upplevs som reg-
ler mot tobaksanvändning.  

Fyra mått som självrapportera-
des av eleverna användes för 
att mäta skolornas policy:  

1. regler mot rökning för elever  

2. konsekvenser för elever vid 
överträdelse av reglerna  

3. förekomsten av rökavvänj-
nings-program för elever 

4. elevernas deltagande i be-
slutsfattande 

Policyns upprätthållande mättes 
genom att undersöka om elever 
upplevde att lärare och elever 
rökte på skolan. 

Rökare definierades 
som de som rökt 
någon gång under 
de senaste 30 da-
garna.  

Multivariat 
logistisk regres-
sion, Huber and 
White estimator 
av standardfel 

1. Det var 60 % ökad 
risk för de yngre 
eleverna att röka i de 
skolor där det inte 
fanns något rökför-
bud för elever. 

2. För elever i den 
äldre målgruppen 
som upplevde att 
lärare rökte på skol-
gården var det näst-
an 2 gånger vanligare 
att man rökte än 
bland elever som inte 
upplevde samma sak.  
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Artikel 23 

[35]. School smoking bans: do they help/do they harm? Drug and Alcohol Review. Vol. 26. ss. 615-624.  

  

Land Syfte Metod och studi-
edesign 

Studiepopulation 
och urval 

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys Resultat  

Kanada Undersöker sam-
bandet mellan 
rökförbud i skolor, 
rökstart och skol-
prestationer. 

Tvärsnittsstudie.  

Kvantitativ metod i 
form av enkäter till 
elever. Studien 
grundar sig på 
2002 års SDUSAP 
(Student Drug Use 
Survey in the At-
lantic Provinces).  

Den tredje tvärsek-
toriella studien 
utförd på elever i 4 
provinser i Kanada.  

Totalt 12990 elever 
från fyra provinser 
i Canada i klass 7, 
9, 10 och 12 med 
en medelålder på 
14,9 år. Svarsfre-
kvensen var 97 %.  

En-stegs kluster-
prov där skolklas-
serna valdes ut 
slumpmässigt uti-
från årskurs och 
antingen landsting 
eller skoldistrikt.  

 

 

Rökförbud används 
som begrepp och 
innefattar regler 
mot rökning på 
skolor och själv-
rapporterades av 
eleverna.  

Tre utfallsmått togs 
fram, om man rökt 
en hel cigarett det 
senaste året, pre-
valensen av rök-
ning i skolan samt 
genomsnittliga 
betyg i skolan. 

Random effekt 
modell, multinivå 
logistisk regress-
ion. 

1.  De elever som inte visste om 
deras skola hade regler mot 
rökning hade 36 % mindre risk 
att ha rökt det senaste året. 

2.  De elever som uppgav att 
deras skola inte hade regler mot 
rökning hade inte större risk att 
röka än de som svarade att de 
inte visste. 

3. Det fanns kopplingar mellan 
utbildningsnivån bland elever och 
rapportering om regler mot rök-
ning på skolan. Majoriteten av de 
som uppgav att skolan inte hade 
en regel mot rökning hade en 
sämre utbildningsnivå än de 
elever som uppgav att det fanns 
en regel mot rökning på skolan. 
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Artikel 24 

[43]. Smoking in Ontario schools: does policy make a difference? Revue Canadienne de santé publique. Vol. 95:3. ss. 214-218.  

Land Syfte Metod och stu-
diedesign 

Studiepopulat-
ion och urval 

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys Resultat  

Kanada Undersöker relat-
ionen mellan 
elevers rökvanor 
och elevers upp-
fattning om sko-
lans tobaks po-
licy. 

Tvärsnittsstudie.  

Kvantitativ metod 
i form av enkäter 
till elever.  

Datainsamlingen 
använde sig av 
School Smoking 
Profile som inne-
håller 43 frågor 
om bland annat 
rökbeteende och 
tobakspolicy. 

57 grundskolor 
(klass 6-8) med 
totalt 6795 
elever samt 29 
gymnasieskolor 
(klass 9 till 12) 
med totalt 
23458 elever. 

Tobakspolicy definieras som 
olika regler mot tobak i skolan, 
självrapporterades av eleverna .  

Styrkan i skolornas policy grad-
eras utifrån fem faktorer: 

1. Böter för rökning på skolan 

2. Elever som röker i närheten 
av skolan 

3. Tydliga regler för eleverna 
mot rökning 

4. Konsekvenser vid överträ-
delse av policyn 

5. Rökning på förbjudna platser 

Graderingarna sorterades in 
under två huvudprinciper - 
regler och upprätthållande. 

Rökare definiera-
des som de som 
rökt de senaste 
30 dagarna. Rö-
kare bröts ned i 
tre mått till; ny-
börjare, icke-
daglig rökare 
samt daglig rö-
kare.  

 

 

Deskriptiv sta-
tistik, principal-
komponentana-
lys, chi2-test, 
logistisk 
regressionsana-
lys 

1. Ju högre mått på upprätthål-
lande av tobakspolicy i grundsko-
lorna desto lägre andel rökare.  

2. I gymnasieskolorna fanns det 
samband på motsatt effekt, ju 
starkare regler och upprätthål-
lande desto högre sannolikhet var 
det att eleverna rökte.  
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Artikel 25 

[29]. School smoking policy characteristics and individual perceptions of the school tobacco context: Are they linked to students' smoking status? Journal of Youth and 
Adolescence Vol. 38:10. ss. 1374-1387.  

Land Syfte Metod och stud-
iedesign  

Studiepopulation och 
urval  

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys  Resultat 

Kanada Att undersöka hur 
olika egenskaper i 
tobakspolicys på-
verkar elevers 
rökvanor. 

 

 

Tvärsnittsstudie.  

Kvantitativ metod i 
form av enkäter till 
elever – SHAPES 
(School Health Act-
ion, Planning and 
Evaluation System). 

Kvantitativa inter-
vjuer med utvalda 
anställda på sko-
lorna. 

Dokumentgranskning 
av skolornas poli-
cydokument.  

Observationer av 
skolgårdar under en 
timme. 

24 213 gymnasieelever 
(medelålder 16 år) från 
81 systematiskt ut-
valda skolor. 

 

 

 

Studien beskriver be-
greppet policy som ett 
skriftligt förbud mot 
rökning och även in-
kluderandet av stöd-
jande insatser.  

Åtta egenskaper av en 
policy beskrivs:  

1. Utveckling, uppfölj-
ning och kommunice-
ring 

2. Syfte och målsätt-
ningar 

3. Policyns förbud  

4. Upprätthållning av 
påföljder 

5. Ansvar för upprätt-
hållande  

6. Tobaksprevention 

7. tillgång till avvänj-
ningsstöd  

8. Implementering av 
policyn. 

Rökvanorna delades 
in i två mått, rökare 
(de som rökt de 
senaste 30 dagarna 
eller som någonsin 
rökt en hel cigarett) 
samt icke-rökare. 

Multinivå logistisk 
regressionsanalys. 

 

 

1. Det var 25 procent 
färre rökande elever 
från skolor som inklude-
rade avvänjningsstöd i 
policyn. 

2. Det var cirka 20 pro-
cent färre rökande ele-
ver från skolor med ett 
mer omfattande rökför-
bud (var rökförbudet 
gäller och för vilka). 

3. Upprätthållande av 
tobakspolicyn, där flera 
personer var ansvariga, 
hade samband med 10 
procent lägre risk till 
rökning bland elever.  

4. Förekomst av rökning 
på skolgården hade 
samband med 20 pro-
cent ökad risk för att 
elever börjar röka. 

5. Inga andra policy 
variabler hade samband 
med ungdomarnas 
rökvanor. 
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Artikel 26 

[41]. School policy and tobacco use by students in Bihar, India. Indian Journal of Public Health. Vol. 48:3. ss. 118-122.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Land Syfte Metod och Studie-
design 

Studiepopulation 
och urval 

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys Resultat  

Indien Undersöker samban-
det mellan tobakspo-
licy i skolor och pre-
valensen av elever 
som använder tobak. 

Tvärsnittsstudie.  

Kvantitativ metod i 
form av enkäter till 
elever. Data har 
använts från GYTS 
(Global Youth To-
bacco Survey), en 
tvärsnittsstudie som 
fokuserar på ung-
domars attityder(13-
15 år), kunskap och 
beteenden kopplat 
till tobak.  

Totalt 2636 elever 
från 50 statliga sko-
lor och 3951 elever 
från 50 federala 
skolor. 

Två- stegs klusterur-
val för att få ett så 
representativt urval 
av skolor som möj-
ligt.  

Först valdes skolorna 
utifrån storlek, se-
dan valdes klasserna 
slumpmässigt utifrån 
de utvalda skolorna.  

 

 

 

Ingen definition görs 
av tobakspolicy. Skill-
nad görs på den regle-
ring som finns i två 
typer av skolor.  

a) Statliga skolor har 
ingen reglering av 
tobaksanvändning på 
skolorna, varken för 
elever eller för lärare.  

b) Federala skolor har 
däremot förbud mot 
användandet av tobak 
för alla som vistas på 
skolan. 

 

 

Utfallsmåtten delades in i 
nuvarande användare av 
någon slags tobak (an-
delen som använt någon 
slags tobak en eller fler 
dagar de senaste 30 
dagarna), nuvarande 
användare av rökfri 
tobak (andelen som 
använt någon slags rökfri 
tobak en eller fler dagar 
de senaste 30 dagarna) 
samt nuvarande rökare 
(andelen som rökt någon 
slags tobak en eller fler 
dagar de senaste 30 
dagarna).  

I studien inkluderas en 
mängd olika tobakspro-
dukter i begreppet to-
baksanvändning, såsom, 
cigaretter, bidi, tuggto-
bak, huka m.fl. 

Jämförelse 
mellan pro-
portioner.  

1.  Elever från statliga 
skolor (utan reglering för 
tobaksanvändning) hade 
cirka 3-4 gånger fler ele-
ver som någonsin rökt. 

2. Elever från statliga 
skolor (utan reglering för 
tobaksanvändning) hade 
cirka 5-6 gånger fler ele-
ver som någonsin använt 
rökfri tobak samt cigaret-
ter. 
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Artikel 27 

[44]. Effect of restrictions on smoking at home, at school, and in public places on teenage smoking: cross sectional study. BMJ. Vol. 321. ss.333-337.  

Land Syfte Metod och stu-
diedesign 

Studiepopulation och 
urval 

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys Resultat  

USA Undersöker relat-
ionen mellan 
rökförbud i hem-
met, i skolan och 
på offentliga 
platser med anta-
let rökande ung-
domar. 

Tvärsnittsstudie. 

Kvantitativ metod 
i form av enkäter 
till elever.  

Data användes 
från en undersök-
ning på elever i 
årskurs 9 till 12 i 
USA. Data samla-
des in år 1996. 

Totalt 202 skolor och 
totalt 17287 elever i 
åldern 14-17 år. 

Tre-stegs urval genom-
fördes. Från varje 
delstat i USA valdes en 
skola.  

Till varje skola valdes 
en reservskola som 
matchade den utvalda 
skolan storleksmässigt, 
inkomstmässigt, utifrån 
olika etniciteter bland 
eleverna, typ av skola 
samt urbanisering.   

 

 

Rökpolicy används till 
viss del, och rökför-
bud används som 
begrepp i större 
delen av studien, 
självrapporterat av 
eleverna.  

Två policyvariabler 
togs fram för att 
mäta tobakspolicyn; 
närvaron av en to-
bakspolicy samt 
upprätthållande (om 
eleverna följer reg-
lerna).  

 

En kombination av rökvanor 
och intentioner delades in i 
fem kategorier; icke-
mottagliga icke rökare, mot-
tagliga icke-rökare, experi-
mentella rökare (tidigt skede), 
experimentella rökare (avan-
cerat skede) samt etablerade 
rökare.  

 

 

 

Logistisk regress-
ionsanalys med 
random effekter. 

Ett förbud mot rökning 
på skolor ökade risken 
att gå från avancerad till 
etablerad rökare. Dock 
var tobaksförbud som 
upprätthölls på skolor 
associerade med en 
minskad risk på 11 % att 
röka för en elev i ett mer 
avancerat skede av rök-
ning samt en minskad 
rökprevalens på skol-
nivå.  
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Artikel 28 

[19]. Do students’ perception of school smoking policies influence where students smoke? Canada’s Youth Smoking Survey. Cancer causes control. Publicerad på Internet 
2010-08-12.     

 

Land Syfte Metod och stud-
iedesign 

Studiepopulation 
och urval  

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys  Resultat 

Kanada Att undersöka hur 
studenter upplever 
skolpolicys och hur 
detta påverkar var 
elever röker.   

Tvärsnittsstudie.  

Kvantitativ metod i 
form av enkäter till 
elever.  

Sekundär insamling 
av data från en nat-
ionell enkätunder-
sökning om rökning 
med randomiserat 
urval. 

Elever i årskurs 7-12 
som någon gång har 
rökt en cigarett (in-
klusive endast ett 
bloss), totalt 11881 
elever. 

Studien beskriver be-
greppet policy som ett 
skriftligt förbud mot att 
bruka tobak samt tyd-
liga regler och konse-
kvenser, självrapporte-
rade av elever.  

 

 

Endast elever som 
någonsin rökt, om så 
endast ett bloss, 
inkluderades.  

De rökande eleverna 
klassificerades som 
rökare på skolgården 
eller rökare utanför 
skolområde.  

Multinivå logistisk 
regressionsanalys. 

 

1. Det var upp till två 
gånger mer sannolikt 
att elever (i alla årskur-
ser) rökte på skolgården 
om de upplevde att 
andra elever rökte där 
det var förbjudet. 

2. Det var 25-50% 
mindre sannolikt att 
elever rökte på skolgår-
den om de upplevde att 
reglerna för rökning var 
tydliga. 

3. Elever som upplevde 
att reglerna för rökning 
var tydliga rökte 50-
70% mer utanför skol-
gården än andra.  

4. Det var 30-40% 
högre risk att elever (i 
åk 10-12) rökte på 
skolgården om de upp-
levde att de fick påfölj-
der om de bröt mot 
tobaksreglerna. 
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Artikel 29 

[36]. Brief report: multilevel analysis of school smoking policy and pupil smoking behavior in Wales. Journal of Adolescence. Vol. 34. ss. 385-389.  

 

 
 
 
 
 

Land Syfte Metod och studie-
design 

Studiepopulat-
ion och urval 

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys Resultat  

Wales Undersöker sam-
bandet mellan 
ungdomars  

rökning med en 
restriktiv tobakspo-
licy för lärare och 
elever, spridningen 
av tobakspolicyn 
samt implemente-
ringen av tobakspo-
licyn i en hälso-
främjande 
skolmiljö. 

Tvärsnittsstudie.  

Kvantitativ metod - 
enkäter till elever 
baserade på 

data från studien 
2001/2002 Health 
Behaviour in School-
aged children 
(HBSC), vilket är en 
trans-nationell stu-
die, genomförd av 
WHO och involverar 
43 länder i Europa 
och Nordamerika.    

Kvalitativ metod - 
telefonintervjuer med 
skolpersonal.  Skol-
personalen valdes 
utifrån kunskap om 
rökpolicyn på skolan.  

Totalt 1941 elever 
i åldern 11-16 år, 
med en snittålder 
på 14,8 år, från 
totalt 45 skolor i 
Welsh.  

Skolor och elever 
valdes ut genom 
ett 2-stegs klus-
terurval utifrån 
storlek på skolan 
samt utifrån geo-
grafiskt läge och 
socioekonomisk 
status.  

 

 

 

I studien används be-
greppet rökpolicy och 
uppfattas som ett förbud 
mot rökning. Rökpolicyn 
kan vara antingen skrift-
lig eller muntlig.  

Ett antal policyvariabler 
togs fram för att mäta 
policyn; 

tobaksförbud (inkluderar 
endast elever eller också 
lärare), skriftlig eller ej, 
rådgivande eller norma-
tiv policy, spridning av 
policyn, åtgärder för 
elever samt tre kombine-
rade variabler som be-
skriver förenligheten 
mellan policy, miljö och 
skola.  

Elevernas 
rökvanor de-
lades in i tre 
mått, röker 
generellt varje 
vecka, röker 
generellt dag-
ligen samt 
röker dagligen 
på skolgården.  

Jämförelse mellan 
prevalensmått. 
Multilevel logistisk 
regression genom-
fördes sedan sepa-
rat för varje utfall. 

1.  Skolor vars tobakspolicys bestod 
av heltäckande rökförbud hade lägre 
andel rökande elever totalt än skolor 
utan ett heltäckande rökförbud.  

2.  Skolor med en restriktiv policy 
(total förbud) hade cirka 3 % lägre 
andel elever som rökte dagligen 
under skoltid jämfört med skolor som 
endast förbjöd rökning för lärare. 

3.  Skolor som spred tobakspolicyn 
genom ett skriftligt dokument hade 
nästan 7 % lägre andel elever som 
rökte dagligen under skoltid, och 
cirka 4 % lägre andel som rökte 
dagligen än skolor utan spridning av 
policyn. 

Resultaten var inte statistiskt signifi-
kanta när de kontrollerades mot 
individuella faktorer. 
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Artikel 30 

[37]. Actions taken by schools when tobacco policies are violated: Associations with adolescent smoking prevalence. Scandinavian Journal of Psychology. Vol. 52. ss. 
494-501. 

 

 

 

 

Land Syfte Metod och stud-
iedesign 

Studiepopulation 
och urval 

Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys Resultat  

Norge Undersöker sam-
bandet mellan 
olika åtgärder 
som vidtas av 
skolan, när över-
trädelse av poli-
cyn sker med 
antalet rökande 
ungdomar på 
skolan, samt 
interaktionen 
mellan åtgärder 
och sociala influ-
enser.  

Tvärsnittsstudie. 

Kvantitativ metod – 
enkäter till elever 
baserade på norsk 
data från CAS 
(Control of Adole-
scens Smoking) 
som är länkad till 
studien Health 
Behaviour in 
School-aged child-
ren (HBSC), ge-
nomförd av WHO. 

Enkät till skolper-
sonal.  Totalt 73 
skolpersonal, två 
från varje skola, 
fyllde i en persona-
lenkät med frågor 
om tobaksförbud 
samt åtgärder. 

Totalt 1404 elever i 
15-årsåldern från 89 
klasser med en 
svarsfrekvens på  

77 %.   

 

 

I studien används 
tobakspolicy som 
begrepp.  

Följande åtgärder 
vidtagna av skolan 
inkluderades i stu-
dien, att informera 
föräldrar, discipli-
nära åtgärder på 
skolan samt stöd 
från lärare på sko-
lan.  

Information om 
policy gavs av både 
elever och skolper-
sonal.  

Daglig rökning.  Deskriptiv sta-
tistik och två- 
stegs logistisk 
multilevel ana-
lys.  

 

 

1. Att informera föräldrar vid överträdelse 
av tobakspolicyn var associerad med en 
icke signifikant ökad risk att röka dagligen.  

2. Disciplinära åtgärder som vidtogs på 
skolan var associerat med 30 procent lägre 
sannolikhet att röka (på gränsen till stat-
istiskt signifikant).  

3. Risken för elever att vara daglig rökare 
om man blev utsatt för lärares rökning var 
nästan dubbelt så stor jämfört med de 
elever som inte blev utsatta.  

4. Stöd från lärare var förknippat med 
lägre andel rökande elever.  
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Artikel 31 

[46]. Association between schools' tobacco restrictions and adolescents' use of tobacco. Health Education research. Vol. 19:4. ss. 291-296.  

 
Land Syfte Metod och studiedesign Studiepopulation och 

urval 
Policybeskrivning Utfallsmått Dataanalys  Resultat 

Norge Att undersöka sam-
banden mellan 
skolors tobaksre-
striktioner och 
användandet av 
tobak bland gym-
nasielever. 

Tvärsnittsstudie.  

Kvantitativ design i 
form av strukture-
rade telefonintervjuer 
med ungdomar. 

1444 gymnasieele-
ver i åldern 16-20 
år.  

Utifrån förbestämda 
strata genomfördes 
ett slumpmässigt 
urval ur det nation-
ella befolkningsre-
gistret.   

Studien beskriver inte be-
greppet policy men begrep-
pet restriktion och detta 
som ett förbud mot att 
bruka tobak (både cigaret-
ter och snus).  

Fyra påståenden användes 
för att mäta restriktionen 
för rökning: 

1. Elever är tillåtna att röka 
vid ingången till skolan 
under skoltid. 

2. Elever får röka under 
skoltid utanför skolans om-
råde. 

3. Lärare och elever röker 
tillsammans på eller i när-
heten av skolans område. 

4. Elever får inte röka under 
skoltid.    

För snusning användes två 
påståenden; 

1. Elever får snusa på sko-
lans område samt under 
lektionstid. 

2. Elever får inte använda 
snus under skoltid.  

De som uppgav att 
de använde snus 
eller rökte dagligen 
eller varje vecka 
definierades som 
snusanvändare eller 
rökare. 

Logistisk regress-
ionsanalys.  

 

1. Det fanns inget statist-
iskt samband mellan snus-
ning och förbud på skolans 
område. 

2. Det var ungefär dubbelt 
så stor risk att elever snu-
sade dagligen eller varje 
vecka om snusning var 
tillåtet under lektionstid 
och tre gånger så stor risk 
om snusning var tillåtet 
under skoltid. 

3. Det var nästan dubbelt 
så stor risk att elever rökte 
om eleven ansåg att rök-
ning var tillåtet på specifika 
platser på skolans område.  

4. Det var tre gånger mer 
sannolikt att elever inte 
rökte om rökning var totalt 
förbjudet under skoltid. 

5. Elever som ansåg att 
elever och lärare kunde 
röka tillsammans hade mer 
än tre gånger så stor risk 
att röka.  
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Bilaga 2. Kommentarer till artiklarna 

 

Artikel 1 

Kanada och USA är i majoritet när det gäller studier som undersöker tobakspolicyns ef-
fekt på ungdomars tobaksvanor. Studien, som är genomförd i USA, visar att upprätthål-
landet av policyn är viktigare än innehåll och omfattning. Ju mer konsekvent  upprätthål-
landet var desto färre observationer av rökande elever rapporterades. Svarsfrekvensen är 
något låg, 54 %, men populationen består ändå av 16676 elever och 40 lärare.  

Artikel 2 

Visar att inkluderingen av lärare i tobakspolicyn är betydelsefull för ungdomarnas rökbe-
teende. På de skolor där tobakspolicyn tillät lärare att röka var det en större andel elever 
som rökte. Särskilt tydligt var detta bland flickor i 13 års-åldern. En del studier menar att 
flickor påverkas mycket av sociala normer under tonåren, vilket till viss del kan förklara 
varför de påverkades i högre grad av lärarnas rökning. Inkludering av elever eller inte i 
tobakspolicyn hade ingen betydelse på ungdomarnas rökbeteende. 

Artikel 3 

Fann ingen skillnad på antalet rökande elever eller lärare oavsett om elever och/eller lä-
rare inkluderades i förbudet. Ingen mätning gjordes på upprätthållandet av policyn. Att en 
heltäckande policy inte ledde till en minskning av elevernas rökning kan säkerligen till 
viss del förklaras med att lärarna inte följde reglerna, även när de ingick i förbudet. Lära-
res rökvanor har i flera studier visats påverka elevernas rökvanor till stor del. Om lärarna 
inte följde tobakspolicyn kan det ha bidragit till att eleverna inte heller gjorde det.   

Artikel 4 

I New Zeeland finns ofta omfattande hälsofrämjande program i skolorna, vilket kan vara 
en förklaring till att studien knappt fann några samband. Vilket fokus en policy har spelar 
mindre roll för rökning bland elever då det redan finns tobaksförebyggande insatser i sko-
lan. Sedan år 2004 råder ett liknande förbud mot att röka i New Zeeland som finns i Sve-
rige.  

Artikel 5 

Fann ett samband mellan ökad övervakning av skolgårdar och att elever upplevde ökad 
rökning bland elever. Andra studier har sett ett samband mellan elevers upplevda rökning 
bland elever och faktisk rökning bland elever. Det finns därför även ett indirekt samband 
mellan övervakning av skolgårdar och elevers rökning. Studien är en del av forskningspro-
jektet International Youth Development Study (IYDS).  

Artikel 6 

En jämförelse mellan amerikanska och australiensiska policys. I USA finns ofta attityden 
att tobakspolicys i skolan ska baseras på totalt förbud mot tobaksbruk och därmed även 
följas av ett hårt straff för de som inte följer policyn. Attityden i Australien baseras istället 
på ”harm minimization”. Med detta menas att det finns en acceptans till att rökning kan 
förekomma och att studenter i viss mån experimenterar med tobak. Istället för straff ska 
man arbeta med studenter och stödja dem till att sluta bruka tobak. En relativt liten andel 
av studiepopulationen rökte jämfört med andra studier (18 procent).  
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Det är troligtvis svårare att se samband mellan en tobakspolicy i skolan och elevers to-
baksbruk i länder med mer omfattande och utvecklat tobaksarbete, där lagar och policys 
är mer vanligt förekommande och där prevalensen är lägre. 

Artikel 7 

Genomförd i Skottland, som till stor del har andra kontextuella faktorer än Sverige. Nor-
merna i skolan är därför inte alltid lika. Här undersöks enbart om policyn omfattar lärare 
och elever, inte andra som arbetar inom skolan.  

Artikel 8 

Studien undersöker inte tobakspolicy specifikt utan sammanför rökning med andra dro-
ger. Visar att rådgivande åtgärder som konsekvens när rökförbudet överträds verkar ha en 
bättre effekt på elevernas rökning än disciplinartade åtgärder. De åtgärder som vidtas kan 
vara mer betydelsefulla än närvaron av en drogpolicy.  

Artikel 9 

Taiwan var det andra landet i Asien som år 2009 genomförde ett förbud mot tobak på alla 
offentliga platser inomhus. Rökning är förbjuden på skolor under gymnasienivå och på 
andra platser som genomför utbildning eller är en plats för aktiviteter för barn och ung-
domar. Den här studien är genomförd endast ett år efter att rökförbudet infördes. Den 
visar att det är större risk för ungdomar, främst pojkar, att röka om skolan saknar tobaks-
preventiva aktiviteter och om de upplever att elever röker på skolans område.  

Artikel 10 

Studien visar att allvarligare konsekvenser som vidtas då överträdelse av policyn görs inte 
har större effekt på elevernas rökning. Dock verkar hård bevakning av elever i högstadiet 
ha samband med lägre andel rökande elever. Även denna studie fann samband mellan 
lärares rökning och högre andel rökande elever.  

Artikel 11 

Påvisar ett indirekt samband mellan upplevt upprätthållande av policyn och rökning sen-
aste 30 dagarna. Detta indirekta samband finns då undersökningen fann att ungdomarnas 
förhållande till rökning hade direkta samband till båda dessa och att de därmed indirekt 
påverkar varandra. Studien är en del av forskningsprojektet International Youth Deve-
lopment Study (IYDS).   

Artikel 12 

Även denna studie fann samband mellan en starkt upprätthållen tobakspolicy och lägre 
andel rökande elever. Den fann även en mindre risk att röka på skolgården om policyn 
upprätthölls på ett konsekvent sätt. 

Artikel 13 

Studien använder tre metoder, enkätinsamling, dokumentgranskning samt intervjuer. 
Tydlig policy med ett tydligt förbud för elever och alla andra att röka på skolans område 
var associerat med lägre andel rökande elever samt mindre sannolikhet för elever att röka. 
Avvänjningsprogram var förknippat med ökad risk för elever att börja röka. Det kan vara 
så att de skolor som hade avvänjningsprogram redan hade en stor andel rökande elever 
och lärare när det infördes.  
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Det kan därför vara svårare att se en effekt i rätt riktning av ett avvänjningsprogram. Det 
är också intressant att veta om den ansvarige personen var intern eller extern, då det kan 
påverka utfallet.  

Artikel 14 

Denna studie har en läsvärd och sammanfattande introduktion och diskussion, som kan 
rekommenderas för en ytterligare fördjupning inom ämnet. Författarna tydliggör att 
forskning kring tobakspolicys i skolan hittills har fått olika resultat och att detta troligtvis 
beror på studiernas olikheter. De har genomförts med olika effektmått, olika policydefinit-
ioner och olika insamlingsmetoder av data. Detta är en av få studier som undersöker ef-
fekten av implementeringen av tobakspolicy på elevers rökvanor.  

Artikel 15 

Använder sig av fyra metoder och är den enda i översikten som utfört fältobservationer på 
skolgårdar och runt skolornas områden. Urvalet är stort, likaså spridningen av populat-
ionen. Studien fann samband mellan en starkt upprätthållen tobakspolicy och mindre risk 
för eleverna att röka. Dock fanns det samband mellan en stark tillsyn av tobaksförbudet 
bland eleverna och en ökad risk att röka. Detta kan eventuellt förklaras av att skolan end-
ast utförde tillsyn av eleverna och inte lärarna, vilket snarare ökade riskbeteendet istället 
för minskade.   

Artikel 16 

Genomförd i Wales som kan ha andra kontextuella faktorer än i Sverige. Normerna i sko-
lan är därför inte alltid lika. Studien visar att en strikt policy och ett strängt upprätthål-
lande har samband med lägre rökning bland eleverna. Upprätthållandet bland lärare hade 
dock inget samband med elevernas rökning.  

Artikel 17 

Studien visar bland annat att elever som upplevde att de skulle få problem om de inte följ-
de tobakspolicyn hade samband med lägre andel rökande elever.  

Artikel 18 

Undersökte vilka faktorer som påverkar ungdomarnas rökbeteende mest. Artikeln visar 
att den faktor som påverkar mest är om ungdomarna har vänner som röker.  

Artikel 19 

En upprepad tvärsnittsstudie med jämförelse över tid. Material samlades in från 10 eng-
elsktalande skolor under tre år. Elever som upplevde att det fanns tydliga regler samt att 
man hamnade i problem om man rökte på skolan hade lägre risk att vara en regelbunden 
eller tillfällig rökare. Preventionsprogram hade en positiv effekt på elevernas rökning.  

Artikel 20 

Studien visar att ju starkare och mer omfattande en policy var desto lägre andel rökande 
elever fanns på skolorna. Preventionsarbete i samband med en tobakspolicy hade ett sam-
band med lägre andel rökande elever.  

Artikel 21 

Jämför skolor i Tyskland som deltar i ett projekt som syftar till att få skolorna helt rökfria 
med skolor som inte deltar i projektet. Studien visar att rökning var vanligare bland icke-
projekt skolorna. En bred omfattning av policyn samt implementeringen av evidensbase-
rade preventionsprogram var förknippat med lägre andel rökande elever.  
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Artikel 22 

Frånvaron av rökförbud och lärare som röker på skolan hade samband med en högre an-
del rökande elever.  

Artikel 23 

Visar samband mellan skolor som inte har en tobakspolicy och högre risk bland ungdo-
marna att ha rökt det senaste året. Att inte veta om tillhörande skola hade en tobakspolicy 
eller ej var en skyddsfaktor och förknippat med lägre risk att ha rökt det senaste året.  

Artikel 24 

Ett svagt upprätthållande av tobakspolicy hade samband med högre antal rökare i grund-
skolan men inte i gymnasiet. Elever i gymnasieskolan som ansåg att reglerna mot tobak 
var hårda, hade större risk att vara en rökare.  

Artikel 25 

Detta är en omfattande studie med fyra olika metoder och en stor studiepopulation. Stu-
dien undersökte även variabler på individnivå och deras samband med tobaksbruk, exem-
pelvis om föräldrars och vänners rökvanor påverkar elevers rökvanor.  

Artikel 26 

Är genomförd i Indien där andra förhållanden råder än de i Sverige samt övriga västvärl-
den. Studien inkluderar all sorts tobak som används i Indien. De skolor som inte hade 
tobaksförbud hade högre andel elever som någonsin provat tobak och cigaretter.  

Artikel 27 

Ytterligare studie som visar på samband mellan tobakspolicys i skolan som upprätthålls 
och lägre andel rökande elever.  

Artikel 28 

Artikelns bakgrund är en aktuell sammanfattning av tidigare studier och den kan rekom-
menderas för att få en utökad överblick av den aktuella forskningen. Artikelns referens-
lista ger även ytterligare anvisningar på relevant litteratur. 

Artikel 29 

Studien baserar på material från en transnationell studie som är genomförd av WHO 
(World Health Organisation). Artikeln är genomförd i Wales och visar bland annat på hur 
en omfattande tobakspolicy påverkar rökvanor.  

Artikel 30 

Genomförd i Norge och undersöker effekten av olika åtgärder som vidtas då tobakspolicyn 
överträds. Disciplinära åtgärder som utförs direkt på skolan hade samband med lägre 
andel rökande elever. Att bli utsatt för lärares rökning hade samband med en högre andel 
rökande elever.  

Artikel 31 

Genomförd i Norge, där de kontextuella faktorerna i stor utsträckning liknar Sveriges. 
Detta är den första studien som undersöker sambanden mellan restriktioner mot snus i 
skolan och prevalensen av snus bland elever. Elever hade en större risk att snusa om 
snusning var tillåten under lektionstid samt under skoltid.  
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Bilaga 3: Litteratursökning 

Mellan den 1 september och 30 november 2011 genomfördes artikelsökningar. De databa-
ser som användes var PubMed, ERIC, PsychInfo, Web of Science samt Global Health samt 
Google Scholar.  

 

Inkluderingskriterier 

Inkluderingskriterierna var att artiklarna skulle vara ”peer reviewed”, alltså granskade av 
experter och publicerade i vetenskapliga tidskrifter, skrivna på engelska samt ha minst ett 
mått på tobakspolicyns effekt på elevernas rökvanor. 

 

Figur 1 Flödesschema över gallringsprocessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Potentiella artiklar, n= 2723 

 

Gallring 1:  

Uppfyllde ej inkluderingskriterierna, n= 2678 

 

 

Gallring 2:  

Uppfyllde ej inkluderingskriterierna, n= 14 

 

 

Artiklar hämtade för närmare granskning, n= 45 

 

Artiklar inkluderade i litteraturöversikten, 

n= 31 
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