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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Användningen av tobak är utbrett i hela världen och människor dör i förtid på 

grund av sitt tobaksbruk. Rökningen utgör ett dominerande folkhälsoproblem i Sverige, varför 

regeringen tillsammans med ett flertal organisationer driver opinionsbildningsprojektet 

”Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025”. Målet är att enas om ett datum då den dagliga 

rökningen ska vara nere under fem procent av befolkningen, i stort en halvering jämfört med 

dagssituationen. Många hälsorelaterade beteenden grundläggs redan under skolåren, som 

exempelvis användning av tobak. För ungdomar krävs mindre mängd nikotin för att bli 

beroende. Skolsköterskan ska kunna stödja och medverka till att skolungdomen utvecklar 

hälsosamma levnadsvanor och en del i detta är arbetet med tobaksprevention, eftersom hen 

träffar barn och ungdomar tidigt i livet och fyller där en viktig funktion.  

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av arbetet med 

tobaksprevention bland ungdomar på högstadiet och gymnasiet.  

 

Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. Elva 

intervjuer genomfördes med skolsköterskor på två högstadier och fem gymnasier. Analys 

skedde med kvalitativ innehållsanalys där två kategorier och åtta subkategorier framkom. 

 

Resultat: Skolsköterskans tobakspreventiva arbete är beroende av förutsättningar som att 

samverka med övrig skolpersonal och vårdnadshavare, hitta motivation hos skolungdomen, se 

samband samt vara tillgänglig och stöttande som skolsköterska. Resultatet visar också att 

arbetet med tobaksprevention innefattar vissa begränsningar så som avsaknad av eller 

inkonsekvent tobakspolicy, tidsbrist, skolungdomars och vårdnadshavares tillåtande attityd till 

tobak samt att skolungdomar ser rökning som en social samvaro.  

 

Slutsats: Skolsköterskans hälsofrämjande och tobakspreventiva arbete kan ha positiva 

effekter på individen och samhället, genom att skolsköterskan kan påverka skolungdomen att 

välja hälsosammare levnadsvanor. Hälso- och sjukvårdskostnaderna i samhället skulle kunna 

sjunka om risken för individen att insjukna i rökrelaterade folksjukdomar minskar.  

 

Nyckelord: erfarenheter, hälsofrämjande arbete, skolsköterska, tobaksprevention, ungdomar 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

ABSTRACT 

Background: Tobacco use is widespread throughout the world and is the leading cause of 

disease and premature death. Smoking is a dominant public health problem in Sweden, why 

the government together with several organizations run the opinion-making project “Tobacco 

Endgame - Non-smoking Sweden 2025”. The project strives to reduce the daily smoking to 

under five percent of the population. Many health-related behaviors are based in school years, 

for example the use of tobacco. For adolescents, a smaller amount of nicotine is required to 

become addicted. The school health nurse should be able to support and help school-aged 

adolescents to develop healthy living habits. An important part in this is the work with 

tobacco prevention as the school health nurse meets these adolescents early in life and plays 

an important role.  

 

Aim: The study aims to describe the school health nurse’s perception of working with 

tobacco prevention among adolescents in secondary school and in high school.  

 

Method: The study was conducted as a qualitative interview study with descriptive design. 

Eleven interviews were conducted with school health nurses from two secondary schools and 

five high schools. Collected data was analyzed using content analysis. Two main categories 

and eight subcategories emerged.  

 

Result: The result shows that the school health nurse's tobacco prevention and health 

promotion work depend on conditions such as the interaction with other school staff and 

parents, finding the school-aged adolescent’s motivation, seeing the big picture of the school-

aged adolescent as well as being available and supportive as a school health nurse. The result 

also shows that the work on tobacco prevention contains certain limitations such as the lack of 

a tobacco policy, the lack of time, the accepting attitude among parents and school-aged 

adolescent towards tobacco and that adolescent see smoking as a social gathering.  

 

Conclusion: The school health nurse’s tobacco prevention work can have positive effects on 

individuals and the society, by affecting adolescents to develop healthy living habits. The 

healthcare costs could decrease if the risk of becoming sick in smoking-related diseases 

reduces.  

 

Keywords: adolescents, health promotion, perceptions, school health nursing, tobacco 

prevention 
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1. BAKGRUND 
1.1 Inledning 

Skolsköterskan har möjlighet att stödja och medverka till att skolungdomen utvecklar 

hälsosamma levnadsvanor genom att stärka eller bibehålla skolungdomens fysiska, psykiska 

och sociala välbefinnande. En del i skolsköterskans hälsofrämjande arbete handlar om 

tobaksprevention. Hälsokonsekvenser av tobaksbruk är sedan länge känt och rökning utgör ett 

dominerande folkhälsoproblem, vilket gör skolsköterskans hälsofrämjande arbete kring tobak 

viktigt.   

1.2 Samhälls- och individaspekter avseende tobaksanvändning 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) dör ca 12 000 människor i förtid varje år i Sverige på 

grund av sitt tobaksbruk. Användning av tobak är utbrett i hela världen på grund av den 

globala spridningen av cigaretter under 1900-talet (Socialstyrelsen, 2009). En longitudinell 

studie genomförd i USA visar dock att andelen rökare i åldersgruppen 12–18 år minskar på 

grund av höjda skatter på cigaretter och lagar om rökfria miljöer (Song, Dutra, Neilands & 

Glantz, 2015). Enligt Tobakslagen (SFS 1993:583), 2 §, finns rökfria miljöer även i Sverige 

som till exempel lokaler avsedda för skolverksamhet. Trots detta förekommer fortfarande 

oroväckande hög konsumering av tobak bland skolungdomar, vilket en rapport från 

Folkhälsomyndigheten (2014) visar. 

Dagens ungdomar kommer i kontakt med tobak redan i tonåren, vilket en rapport av 

Folkhälsomyndigheten (2014) från läsåret 2013/14 visar, där 32 procent av flickorna och 27 

procent av pojkarna har provat att röka vid 15-årsålder. Enligt en rapport av Region Örebro 

Län (2017) över läsåret 2015/2016 framkommer att mindre än en procent av skolungdomar i 

årskurs sju röker regelbundet och nio procent av flickorna samt sju procent av pojkarna i 

årskurs ett på gymnasiet röker regelbundet. Rapporten visar även att mindre än en procent av 

pojkar i årskurs sju snusar och totalt åtta procent av pojkar i årskurs ett på gymnasiet snusar. 

Vad gäller flickor som snusar i årskurs ett på gymnasiet är det mindre än en procent.    

Det finns olika faktorer till att ungdomar börjar att använda tobak, exempelvis låg 

socioekonomisk status och dåligt självförtroende (Lewis, 2008) och många hälsorelaterade 

beteenden grundläggs redan under skolåren, så som användning av tobak (Kelly et al., 2011). 

För ungdomar krävs en mindre mängd nikotin för att skapa ett beroende (Prokhorov et al., 

2006). I en prospektiv kohortstudie framkommer att utanförskap i kamratgruppen kan vara en 

riskfaktor till att bli rökare i vuxen ålder (Almqvist & Östberg, 2013). Det finns även ett starkt 

samband mellan ungdomars egna tobaksvanor och övriga familjens tobaksvanor, vilket 

påvisas i en tvärsnittsstudie av Nilsson, Weinehall, Bergström, Stenlund och Janlert (2009). 

1.3 Hälsoaspekter avseende tobaksanvändning 

Hälsokonsekvenser av tobaksbruk är sedan länge känt, det innebär bland annat ökad risk för 

kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), hjärtinfarkt och stroke. Detta leder till att det 

tobaksrelaterade sjukdomarna idag är en hög kostnad för hälso- och sjukvården, både 

ekonomiskt och resursmässigt. Tobaksrökning påverkar inte bara dig själv, utan även de som 

finns i din närhet. Både aktiv och passiv rökning ökar risken för exempelvis lungcancer 

(Socialstyrelsen, 2014). Forskning visar på att regelbunden rökning är associerat till 

ohälsosam livsstil (Lohse, Rohrmann, Bopp & Faeh, 2016). I en tvärsnittsstudie där 

ungdomars upplevelser av sin hälsa studerades och där rökare och icke-rökare jämfördes, 

framkommer att klagomål på den egna hälsan bland ungdomar var vanligare bland rökare än 

icke-rökare. Rökande ungdomar upplevde oftare huvudvärk, magont, yrsel, sömnbesvär samt 

humörsvängningar (Botello-Harbaum, Haynie, Murray & Iannotti, 2010). Att rökning är 
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associerat till ohälsosam livsstil, påvisas också i en befolkningsbaserad tvärsnittsstudie av 

Lohse, Rohrmann, Bopp och Faeh (2016).  

Rökning är den vanligaste orsaken till tobaksexponering i Sverige. Därefter kommer 

snusanvändningen. Snusanvändningen har under senare år ökat och används numera i 

betydande omfattning hos båda könen. Män dominerar dock fortfarande kraftigt bland 

snusanvändarna (Socialstyrelsen, 2014). Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) finns det ej 

tydliga belägg för vilka hälsoeffekter snus orsakar, däremot finns vetenskapligt stöd gällande 

rökning och dess negativa hälsoeffekter. 

1.4 Organisationsaspekter avseende tobaksanvändning 

Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt som drivs av ett 

flertal myndigheter och organisationer, exempelvis Cancerfonden och Lärarförbundet, och 

som även stöds av regeringen (Regeringskansliet, 2016). Projektet arbetar för att enas kring 

ett måldatum då rökningen ska vara nere under fem procent av befolkningen, i stort en 

halvering jämfört med dagens situation. Många landsting, regioner och kommuner har 

beslutat om regionala eller lokala tobaksförebyggande mål i samband med beslutet att stödja 

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. En viktig aspekt i detta är elevhälsans 

hälsofrämjande och tobaksförebyggande arbete. I kompetensbeskrivningen för skolsköterskor 

inom elevhälsans medicinska insats (2016), beskrivs att skolsköterskan har möjlighet att 

stödja och medverka till att skolungdomen utvecklar hälsosamma levnadsvanor genom att 

stärka eller bibehålla skolungdomens fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. 

Skolsköterskan arbetar exempelvis med hälsofrämjande områden som sömn, matvanor, fysisk 

aktivitet och psykisk ohälsa. Tobaksprevention är även en del av skolsköterskans 

hälsofrämjande arbete. 

Runt om i Sverige finns tobakspreventiva enheter som bland annat arbetar med att stödja 

skolor till en rök- & tobaksfri miljö. De tobakspreventiva enheternas övergripande mål är att 

minska tobaksbruket i landet. För skolsköterskor finns möjlighet till samarbete med de 

tobakspreventiva enheterna som ett stöd i sitt hälsofrämjande arbete med tobaksprevention 

(https://www.1177.se/). Barn och ungdomar har rätt till en tobaksfri uppväxt och framtid, 

vilket både FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) och Tobakslagen (SFS 1993:583) 

nämner.  

1.5 Problemformulering 

Tobaksanvändning idag utgör ett dominerande folkhälsoproblem. De stora rökrelaterade 

folksjukdomarna, som lungcancer och KOL, påverkar samhällsekonomin genom ökade hälso- 

och sjukvårdskostnader. Dagens ungdomar upplever de långsiktiga hälsoeffekterna av 

tobaksanvändning som mindre viktiga skäl för att sluta använda tobak. Skolsköterskans 

hälsofrämjande arbete är därför mycket viktigt eftersom hen träffar barn och ungdomar tidigt i 

livet och kan stödja och medverka till att dem utvecklar hälsosamma levnadsvanor. Enligt 

World Health Organizations (WHO, 2017) rapport om ungdomars hälsa och skolhälsa, är 

elevhälsan en av de mest kostnadseffektiva satsningar ett land kan göra för att främja 

utbildning och hälsa bland ungdomar. Denna studie genomfördes då det finns få vetenskapliga 

studier om skolsköterskors erfarenheter av arbetet med tobaksprevention bland skolungdomar.  

2. SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av arbetet med 

tobaksprevention bland ungdomar på högstadiet och gymnasiet.  

 

https://www.1177.se/
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3. METOD 

3.1 Design 

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design (Polit & Beck, 

2016). Vid analysering av insamlade data användes innehållsanalys med induktiv ansats enligt 

Patton (2015).  

3.2 Förförståelse 

Båda författarna arbetar som sjuksköterskor inom en medicinklinik och har erfarenhet av att 

vårda vuxna patienter. Under en verksamhetsförlagd utbildning inom elevhälsans medicinska 

insats fick författarna följa skolsköterskans arbete och träffa barn och ungdomar under en 

fyraveckorsperiod. Författarna kom inte i kontakt med det tobakspreventiva arbetet under 

dessa veckor, men fick ta del av andra hälsofrämjande områden som skolsköterskan arbetar 

med. Medvetenhet om den egna förförståelsen har funnits under studiens gång, med en 

strävan efter att ha ett objektivt förhållningssätt under urval, datainsamling, dataanalys samt 

samanställning och presentation av resultat.  

3.3 Urval och undersökningsgrupp 

Genom ett ändamålsenligt urval (Polit & Beck, 2016) rekryterades skolsköterskor, då denna 

yrkesgrupp antogs kunna bidra med mest information utifrån studiens syfte. 

För att inkluderas i studien skulle personen vara legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen som skolsköterska, distriktssjuksköterska, barnmorska eller 

barnsjuksköterska. Ytterligare kriterier var att deltagarna skulle arbeta på ett högstadium eller 

gymnasium. 

17 skolsköterskor tillfrågades via mail, varav två tackade nej omgående, tre svarade inte på 

mailet gällande förfrågan om deltagande och en intervju avbokades på grund av sjukdom. 

Ingen ny intervju bokades in på grund av att studien var tidsbegränsad under vårterminen 

2018. En ny intervju skulle inte ha hunnits genomföras, transkriberas och analyseras på grund 

av tidsramen. Totalt deltog elva skolsköterskor. Alla skolsköterskor var kvinnor med 

varierande ålder mellan 39 och 61 år, medelåldern var 51,4 år. Sex av skolsköterskorna var 

utbildade distriktssköterskor, två var barnsjuksköterskor, en var utbildad barnmorska och två 

skolsköterskor hade dubbla specialistsjuksköterskeexamen, den ena som barnsjuksköterska 

och barnmorska, den andra som företagssköterska och distriktssköterska. Åtta av 

skolsköterskorna arbetade på ett gymnasium och tre på ett högstadium. Fyra av 

skolsköterskorna hade erfarenhet av arbete från förskoleklass upp till gymnasiet. 

Skolsköterskorna hade erfarenhet av att arbeta inom elevhälsans medicinska insats allt från tre 

månader upp till 20 år, medel 10,8 år.  

3.4 Datainsamling 

Inledningsvis kontaktades verksamhetschefer för elevhälsans medicinska insats i fyra 

kommuner i Mellansverige, via telefon. Efter muntligt samtycke om att få kontakta 

presumtiva skolsköterskor mailades ett informationsbrev med studiens syfte och 

tillvägagångssätt till verksamhetscheferna. Därefter mottogs kontaktuppgifter till de 

skolsköterskor som kunde infattas av studiens inklusionskriterier. Ytterligare 

informationsbrev med förfrågan om deltagande i studien skickades till dessa skolsköterskor. 

Skolsköterskorna fick sedan, om de önskade att delta i studien, kontakta författarna och 

därefter gjordes en överenskommelse om tid och plats för en intervju. 
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Datainsamlingen genomfördes med stöd av en intervjuguide (se bilaga 1) med 

semistrukturerade frågor. Intervjuguiden var uppbyggd i tre ämnesområden; skolmiljö, 

preventionsarbete med enskild skolungdom samt frågor kring att ge råd och stöd vid 

tobaksavvänjning. Intervjuerna inleddes med att författarna klargjorde studiens syfte för 

deltagarna. Sedan ställdes bakgrundsfrågor gällande ålder, vilken 

specialistsjuksköterskeexamen de hade samt hur länge de arbetat inom elevhälsans 

medicinska insats. De fick även berätta om de hade erfarenhet av att arbeta med barn i flera 

åldrar, det vill säga från förskoleklass upp till gymnasieålder. Den inledande frågan under 

första ämnesområdet löd ”Kan du berätta för oss vad elevhälsan gör för att främja en 

tobaksfri skolmiljö?” Därefter kunde följdfrågor som ”Kan du ge några exempel på vad det 

skulle kunna vara…” eller ”På vilket sätt menar du att…” ställas.    

Ett exempel på fråga som ställdes under ämnesområdet ”preventionsarbete med enskild 

skolungdom” var ”Hur går du tillväga för att hjälpa en skolungdom som är positiv till 

tobaksavvänjning?” Frågor kring att ge råd och stöd handlade bland annat om att deltagarna 

fick berätta vilka verktyg och metoder de använde sig av när de gav råd och stöd till 

skolungdomar kring rök-/snusstopp. 

Den första intervjun med en skolsköterska på ett högstadium fick anses som pilotintervju för 

att testa intervjufrågornas struktur och för att se att informanten förstod frågeställningarna 

samt för att testa författarnas intervjuteknik. Frågorna gav fylliga svar som svarade mot syftet 

vilket gjorde att pilotintervjun kom att inkluderas i studien. Frågorna i intervjuguiden varken 

förändrades, togs bort eller kompletterades i resterande intervjuer.  

Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer och växlade mellan roll som intervjuare och 

bisittare. Ena författaren intervjuade under sju intervjuer och den andra författaren under fyra 

intervjuer. Bisittaren antecknade den icke-verbala kommunikationen som kunde bestå av 

personens kroppshållning, gester, blickar, samt om personen visade något pappersmaterial 

(Kvale & Brinkman, 2014). Samtliga intervjuer genomfördes på en plats vald av 

skolsköterskan. Samtliga valde sitt egna arbetsrum där de kunde markera sig som ”upptagen” 

på en skylt utanför dörren. Detta för att slippa störningsmoment under intervjun. Samtliga 

intervjuer spelades in med hjälp av två stycken portabla inspelningsenheter, en Mp3-spelare 

och en Handy Recorder. Intervjuerna pågick mellan 20 till 40 minuter, medeltiden var 22 

minuter. Beräknad tidsåtgång för intervjuerna var 45 minuter men skolsköterskorna avsatte 60 

minuter för enskild intervju. Fortsättningsvis kommer skolsköterskorna att benämnas som 

informanter. 

3.5 Databearbetning/analys 

De inspelade intervjuerna delades upp mellan författarna och transkriberades ordagrant i ett 

dokument på en dator. Samtliga intervjuer lyssnades igenom en extra gång för att kontrollera 

att det transkriberade materialet stämde överens med inspelningarna. Därefter lästes de 

transkriberade intervjuerna igenom av båda författarna för att få en helhetsbild av innehållet. 

Data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Patton (2015) där materialet 

inledningsvis delades in i meningsbärande enheter som svarade på studiens syfte. Sedan 

kortades de meningsbärande enheterna ned (kondensering), utan att förlora innebörd. Därefter 

abstraherades kondenseringen till en kod som är en etikett på innebörden i de meningsbärande 

enheterna. Liknande koder i samtliga intervjuer fördes ihop i subkategorier som sedan bildade 

kategorier. Denna del utgjorde den manifesta innehållsanalysen. Samtliga steg i 

analysprocessen genomfördes gemensamt av författarna. Exempel på analysprocessen ses i 

Tabell 1. Den icke-verbala kommunikationen som antecknades av bisittaren under 

intervjuerna användes i analysen för att stärka informanternas citat. Det kunde vara att 
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informanterna tog fram material i pappersformat, som exempelvis skolans tobakspolicy, för 

att visa författarna.  

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

 

”…och sen hitta det där 

som motiverar dom, som 

gör att dom 

[skolungdomarna] vänder” 

(informant 1) 

 

 

Hitta det som 

motiverar 

skolungdomarna 

 

 

Hitta motivation 

hos 

skolungdomen 

 

Hitta 

motivation 

 

Förutsättningar i 

arbetet med 

tobaksprevention 

 

”… vi är många 

[professioner] som så att 

säga jobbar åt samma mål” 

(nickar) (informant 3) 

 

 

 

Vi är många som 

jobbar mot 

samma mål 

 

Arbeta mot 

samma mål 

 

Att samverka 

 

Förutsättningar i 

arbetet med 

tobaksprevention 

 

”En del [skolungdomar] 

röker i skolan men inte 

hemma” (informant 8) 

 

En del 

skolungdomar 

röker i skolan 

men inte hemma 

 

 

Rökning under 

skoltid 

 

 

Rökning som 

social 

samvaro 

 

 

Begränsningar i 

arbetet med 

tobaksprevention 

 

”Men tyvärr så, så är det ju 

ibland så att föräldrarna 

har en ganska tillåtande 

attityd [till 

tobaksanvändning]” 

(informant 2) 

 

 

Föräldrarna har 

ibland en 

tillåtande attityd 

till tobak 

 

Vårdnadshavare

s tillåtande 

attityd till tobak 

 

Attityden till 

tobak 

 

Begränsningar i 

arbetet med 

tobaksprevention 

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor krävdes ingen ansökan om 

etisk prövning då denna studie utfördes inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå 

(Svensk författningssamling, SFS 2003:460, 2 §). En av de allmänna principerna enligt 

Vetenskapsrådet (2017) är kravet på kvalitet där det beskrivs att studiens syfte bör vara 

tydligt. Författarna har tagit detta i beaktning.  

Innan studien påbörjades inhämtades ett godkännande av verksamhetschefer för elevhälsans 

medicinska insats i de berörda kommunerna. Alla verksamhetschefer samt informanter fick 

information om studiens syfte både muntligt och skriftligt. I informationsbreven framgick att 

medverkan i studien var frivillig och kunde när som helst avbrytas utan att ange anledning. 

Författarna hade valt att avbryta intervjun om informanten uttryckte obehag eller visade sig 

besvärad av situationen. Författarna anpassade sig efter när informanterna hade möjlighet att 

delta i en intervju. Informanterna valde själva plats för intervjuerna och tiden som avsattes var 

45 minuter per intervju vilket författarna upplevde som tillräckligt. Insamlat datamaterial, 

ljudfilerna och det utskrivna materialet, behandlades konfidentiellt av författarna i 

lösenordskyddad dator så att obehöriga ej kunde ta del av dem (WMA Declaration of 

Helsinki, 2018). 
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I studien förekommer ordagranna citat från informanterna för att stärka trovärdigheten med 

beaktande av att inte röja personens identitet. De kan däremot komma att känna igen sig i sina 

citat. Informanterna förblev anonyma enligt Personuppgiftslagen (PUL, SFS 1998:204) 

genom hela studien genom att de benämndes med ”informant + siffra” utan inbördes ordning. 

Insamlat datamaterial har enbart använts till magisterarbetet och kommer att förstöras efter att 

uppsatsen är godkänd.  

4. RESULTAT 

Under analysen framkom två kategorier; förutsättningar i arbetet med tobaksprevention och 

begränsningar i arbetet med tobaksprevention, samt tio subkategorier. Presentation av 

resultatet kommer att ske i löpande text samt stärkas med ordagranna citat från intervjuerna. 

Översikt av kategorier och subkategorier ses i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Översikt av kategorier och subkategorier 

 

 

4.1 Förutsättningar i arbetet med tobaksprevention 

Informanterna hade erfarenhet av att arbetet med tobaksprevention var beroende av vissa 

förutsättningar, så som samverkan mellan personal och ungdomar samt vårdnadshavare. För 

att kunna hjälpa en skolungdom med tobaksavvänjning behövde hen själv ha motivation och 

viljan att bli tobaksfri. Informanterna beskrev även vikten av att kunna se en helhetsbild av 

skolungdomen för att förstå sambandet mellan tobaksanvändningen och andra faktorer. Att 

vara tillgänglig och stöttande som skolsköterska var också en förutsättning som informanterna 

beskrev.  

 

Förutsättningar i 
arbetet med 

tobaksprevention

Att samverka

Hitta 
motivation

Att se samband

Att vara 
tillgänglig och 

stöttande

Begränsningar i 
arbetet med 

tobaksprevention

Avsaknad av 
eller 

inkonsekvent 
tobakspolicy

Tidsbrist

Attityden till 
tobak

Rökning som 
social samvaro
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4.1.1 Att samverka 

Det framkom i intervjuerna med informanterna att arbetet med tobaksprevention underlättades 

om all skolpersonal arbetade mot samma mål, bland annat att uppnå en tobaksfri skolmiljö. 

Informanterna berättade att samverkan med övriga professioner, såsom pedagoger och 

kuratorer på skolan, var en förutsättning för att arbetet med tobaksprevention skulle fungera. 

För att arbetet med tobaksprevention skulle fortgå och drivas framåt berättade informanterna 

att uppdraget måste komma från rektor eller verksamhetschef. Informanterna beskrev vikten 

av att skolledningen kontinuerligt lyfte tobaksfrågan för lättare driva arbetet framåt. 

Informanterna berättade även att möjligheten till samverkan med Tobakspreventiva enheten i 

länet där studien genomfördes fanns. Dit kunde informanterna vända sig vid behov för att få 

stöd och råd angående tobaksprevention. 

”Vi försöker se oss som ett team och en enhet.” (informant 3) 

Informanterna beskrev att kommunikationen med skolungdomen var en förutsättning för att 

samverkan skulle bli så bra som möjligt. Det var därför viktigt att kommunicera på en nivå så 

att ungdomen förstod. Det kunde exempelvis innebära att tala ett enkelt och begripligt språk 

till skolungdomen, utan att försvåra till budskapet i onödan. Det framkom även i intervjuerna 

att kortare träffar med skolungdomen på 10–15 minuter var mer effektivt än att sitta i timmar 

och berätta om hur farligt exempelvis tobaksanvändningen är. Flera informanter beskrev även 

vikten av att bygga en förtroendefull relation för att få skolungdomens tillit. En informant 

uttryckte det som att ”bilda någon slags allians” med skolungdomen. 

”Ja och ha lite relation, allt handlar om… och va skolsköterska är 

ju 99% är relation med alla ungdomar och barn, tänker vi.” 

(informant 4) 

För att engagera skolungdomarna mer i arbetet kring att uppnå en tobaksfri skolmiljö beskrev 

informanterna att det är viktigt att skolungdomarna blir delaktiga i arbetet, exempelvis genom 

att lyfta frågan i elevråd. Informanterna uttryckte även att samverkan med vårdnadshavare var 

en förutsättning i arbetet att uppnå en tobaksfri skolmiljö. Informanterna på några av skolorna 

berättade att skolan hade som rutin att informera vårdnadshavare vars barn sågs röka.  

4.1.2 Hitta motivation 

Något som beskrevs av informanterna var vikten av att få skolungdomen motiverad till att bli 

tobaksfri. Ett motiverande samtal där informanterna arbetade med att hitta motivationsfaktorn 

hos skolungdomen beskrevs som viktigt. Informanterna beskrev det även som en utmaning att 

hitta motivationsfaktorn. Motivationsfaktorn hos skolungdomen kunde exempelvis vara att de 

genom att sluta röka skulle komma att spara pengar, få bättre kondition, få finare hy eller 

bättre andedräkt. Informanterna uttryckte att ungdomarna ser de långsiktiga hälsoeffekterna 

av rökning som mindre viktiga skäl för att sluta röka, därför var det viktigare att fokusera på 

det kortsiktiga hälsoeffekterna.  

”Få dom motiverade till att tänka på ett annat sätt, se vinsterna i 

det också, pengar är ju en sån där grej som är… ekonomin…” 

(informant 8) 

För att skolungdomen skulle hitta motivation till att sluta med tobak behövde skolungdomen 

själv ha viljan att bli tobaksfri, berättade informanterna. Flera informanter uttryckte att om det 

inte fanns någon vilja hos skolungdomen påbörjades inget arbete med tobaksavvänjning, dock 

hoppades informanterna på att skolungdomen skulle motiveras till att bli tobaksfri senare i 

livet.  
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”Jag kommer inte någonstans med en individ som inte vill. Nej, 

men finns det inte motivation kan man ge information och kanske 

hoppas att den individen motiveras senare i livet.” (informant 10) 

Informanterna beskrev att en del i att få skolungdomen motiverad till att bli tobaksfri var att få 

den att förstå varför den skulle sluta med tobak. Informanterna berättade även att 

skolungdomarna uttryckt att de tror att det är svårt att sluta med tobak, vilket gjorde det 

avgörande för informanterna att hitta en faktor som verkligen motiverade skolungdomen till 

att bli tobaksfri.  

4.1.3 Att se samband 

Informanterna beskrev vikten av att få en helhetsbild av skolungdomen, vilket kunde innebära 

att ta reda på varför skolungdomen började med sitt tobaksbruk. Informanterna berättade att 

de kunde se ett tydligt samband mellan exempelvis rökning och psykisk sjukdom som 

depression. Samband mellan rökning och användning av droger var också något som 

informanterna beskrev fanns. De uttryckte att rökning var en inkörsport till annat beroende. 

En del informanter uttryckte också att det fanns ett tydligt mönster mellan rökning och 

socioekonomisk status. Informanterna beskrev att de kunde se ett samband mellan låg 

socioekonomisk status och frånvaro i skolan samt stressproblematik bland skolungdomar som 

rökte.  

”Jag tycker att det är konstigt att man [på nationell nivå] inte 

jobbar mer övergripande, det här med tobaksfrågan, när man vet 

att det är liksom kopplat till cannabisanvändning.” (informant 2) 

Informanterna beskrev att en del skolungdomar mådde psykiskt dåligt relaterat till tidigare 

händelser i livet och att tobaksanvändningen för dessa ungdomar ingav ett lugn och en 

trygghet för stunden. Därför inriktades arbetet på andra hälsofrämjande områden som 

informanten arbetade med, än tobaksprevention i dessa fall, därav vikten att se helhetsbilden 

av skolungdomens mående och leverne.  

”Många av mina elever mår ju ganska dåligt på grund av att dom 

har ganska tuffa eller väldigt tuff bakgrund och mycket med sig… 

jag har en känsla av att det kanske är en större andel på mina 

program som röker.” (informant 7) 

4.1.4 Att vara tillgänglig och stöttande 

Informanterna berättade att skolungdomar som tackade nej till tobaksavvänjning blev 

erbjudna att fundera på saken och återkomma när det passade dem. Informanterna strävade 

efter att ha ”öppen dörr” så ofta som möjligt för att visa sin tillgänglighet. Informanterna 

beskrev att det var betydelsefullt att ge skolungdomarna hopp genom att vara stöttande och 

berätta att de förväntade sig att skolungdomarna skulle klara av att bli tobaksfria. Att vara 

stöttande kunde också enligt informanterna innebära att finnas tillgänglig och vara lyhörd för 

vad skolungdomarna har att berätta.  

”… där erbjuder vi ju alltid rökavvänjningsstöd om man behöver 

det, sen är det ju en del som flesta, alltså många då som är rökare 

och tackar nej… för att dom tycker att dom har mycket just nu och 

så, men då säger vi ju alltid att dom är välkomna tillbaka.” 

(informant 8) 
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4.2 Begränsningar i arbetet med tobaksprevention 

En del informanter uttryckte att skolans tobakspolicy antingen saknades eller var 

inkonsekvent, vilket de såg som en begränsning i arbetet med tobaksprevention. Ytterligare 

begränsningar var brist på tid, vårdnadshavarens tillåtande attityd till tobak, skolungdomens 

attityd till tobak samt att skolungdomarna såg rökning som social samvaro. 

4.2.1 Avsaknad av eller inkonsekvent tobakspolicy 

En begränsning i arbetet med tobaksprevention var saknaden av en framarbetad tobakspolicy. 

Det framkom att en utgångspunkt för skolans tobakspreventiva arbete var att ha en gemensam 

strategisk grund vilket inte fanns på alla skolor. 

”…när man inte har en tobakspolicy och handlingsplan, då är det 

lite svårt att arbeta systematiskt med frågan.” (informant 2) 

På de flesta skolor beskrev informanterna att tobakspolicyn gällde både ungdomarna samt 

personalen vilket det inte gjorde på en skola där policyn endast gällde för ungdomarna. 

Informanterna berättade att tobakspolicyn endast gällde rökning och inte snusning av den 

anledningen att det saknades belägg för att kunna motivera till att även ha en snusfri 

skolmiljö. 

”Vi bestämde oss för rökfri [skolmiljö] för vi tänkte att vi vill 

kunna lyckas, för vi tror snus är svårare att jobba med. Det finns 

inte riktigt lika mycket forskning heller.” (informant 5)   

4.2.2 Tidsbrist 

Några informanter upplevde att om de hade mer tid skulle de kunna arbeta mer med 

tobaksprevention. Informanterna uttryckte att tidsbristen överlag begränsade dem i sitt arbete 

med just tobaksfrågan då andra arbetsuppgifter som att förbereda och genomföra hälsosamtal 

prioriterades. En informant berättade att hon inför varje gång hon skulle stödja en 

skolungdom i tobaksavvänjning behövde läsa in sig om ämnet för att känna sig förberedd 

inför träffen med skolungdomen. Flera informanter uttryckte en önskan om att kontinuerligt 

kunna fortbilda sig inom ämnet tobaksprevention för att hålla sig uppdaterad, men kände att 

tiden inte fanns.  

”… alltså det är tiden som för oss skolsköterskor, det är så mycket 

vi skulle kunna göra om vi hade mer tid.” (informant 1) 

4.2.3 Attityden till tobak 

Det framkom bland informanterna att vårdnadshavares tillåtande attityd till tobak begränsade 

arbetet med tobaksprevention då en del vårdnadshavare godkände att barnen rökte under 

skoltid. I en del fall handlade det om att vårdnadshavarna bidrog med tobak till sina barn 

vilket en informant beskrev som att arbeta i uppförsbacke. En annan informant berättade om 

när hon tog kontakt med vårdnadshavare till en skolungdom för att informera om att hen rökte 

under skoltid och fick till svar att det inte gjorde någonting, att det var helt okej för dem att 

skolungdomen rökte.     

”…tyvärr ibland så, jag frågar var dom får tag i [tobak], då är det 

ju tyvärr föräldrarna som köper och sponsrar.” (informant 6) 

En begränsning som informanterna beskrev var att vissa skolungdomar ej respekterade den 

rökfria skolmiljön genom att ändå stå och röka på skolområdet. Informanterna berättade hur 

de gång på gång fick säga åt skolungdomarna att flytta sig från skolområdet alternativt 
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komma förbi skolsköterskans expedition för att få hjälp med tobaksavvänjning. Det framkom 

bland informanterna att ibland när de påpekade för ungdomarna att det var en rökfri skolmiljö 

kunde bemötandet de fick tillbaka upplevas som jobbigt. Informanterna kunde även höra detta 

från övrig skolpersonal, att skolungdomarnas respons vid påminnelse om den rökfria 

skolmiljön inte alltid var så positiv. 

”Man får ju inte röka inom skolans område, det händer ju ganska 

ofta att man inte respekterar det och då får vi vara där och påpeka 

lite att det går bra att flytta.” (gestikulerar med händerna) 

(informant 7) 

4.2.4 Rökning som social samvaro 

Informanterna beskrev att de fick reda på att vissa ungdomar rökte under skoltid men inte 

hemma eller på fritiden vilket informanterna såg som en begränsning i sitt arbete med 

tobaksprevention. Informanterna beskrev att ungdomarna påverkade varandra till att röka 

tillsammans på rasterna och att grupptrycket som skapas kan vara väldigt svårt att stå emot. 

Flera informanter uttryckte att det är via skolan som många ungdomarna provar att röka.  

”För att jag upptäckte ju på hälsosamtal att dom rökte mera på 

skoltid än dom gjorde… vissa rökte inte alls hemma ens utan man 

rökte tillsammans på skoltid.” (informant 11) 

På de skolor där språkintroduktionsprogam fanns beskrev informanterna att de kunde se en 

större andel rökare, framförallt bland pojkarna. Därmed upplevde informanterna att de 

behövde lägga mer fokus på tobaksprevention i dessa skolklasser. Informanterna berättade att 

synen som skolungdomen har på rökning kan vara beroende av vilket ursprung och kulturell 

bakgrund hen har samt vilken social samvaro hen har. Informanterna uttryckte att rökning är 

ett socialt överförbart levnadsmönster. 

”Vi har ju en… skola med många nyanlända och där upplever i 

alla fall jag att det är en högre grad rökare.” (informant 9) 

Informanterna berättade att nästan alla killar som gick idrottsinriktning mot hockey snusade, 

vilket de beskrev var en trend bland dessa killar.  

5. METODDISKUSSION 

Det finns fyra kriterier som kvalitativa studier kan förhålla sig till för att uppnå ett trovärdigt 

resultat. Dessa kriterier är trovärdighet, överförbarhet, tillförlitlighet och objektivitet (Patton, 

2015) vilka kommer att diskuteras i detta avsnitt. Enligt Vetenskapsrådet (2017) styrs studiens 

kvalitet bland annat av hur tydligt studiens syfte är. Författarna anser att syftet i föreliggande 

studie är tydligt utformat och att det finns en bra motivering till att utföra studien.    

En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design valdes för att få ett så innehållsrikt 

datamaterial som möjligt utifrån det undersökta fenomenet. Den valda designen ger 

informanterna möjlighet att med egna ord berätta om erfarenheter kring det aktuella ämnet 

(Polit & Beck, 2016), vilket är en styrka för denna studie. En kvantitativ metod hade varit 

mindre lämplig, då studien efterfrågar djupare förståelse om ämnet i fråga. En styrka för 

studien är att författarna haft ett medvetet förhållningssätt till sin förförståelse och därmed 

kunnat hålla sig objektiva under studien gång. Ändamålsenligt urval användes i studien (Polit 

& Beck, 2016) då informanter som antogs kunna bidra med mest information utifrån studiens 

syfte önskades. Ett annat lämpligt urval hade varit bekvämlighetsurval, dock kunde författarna 

inte välja fritt bland skolsköterskorna i länet där studien genomfördes. Verksamhetscheferna 
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valde ut lämpliga informanter som författarna kunde kontakta, vilket gjorde att urvalet blev 

ändamålsenligt. Ändamålsenligt urval tros ha bidragit till det innehållsrika datamaterialet. Ur 

ett könsperspektiv kan det ses som en svaghet att det inte ingår några män i studien, men 

författarna tänker att erfarenheter kring arbetet med tobaksprevention inte skiljer sig mellan 

en manlig och kvinnlig skolsköterska. Läsaren får själv bedöma graden av överförbarhet 

(Patton, 2015) efter att ha bildat sig en egen uppfattning om undersökningsgruppen samt 

datainsamlingen.  

En egen semistrukturerad intervjuguide konstruerades (Kvale & Brinkman, 2014) med frågor 

anpassade utifrån studiens syfte. För att öka trovärdigheten i studien genomfördes en 

pilotintervju för att testa intervjuguidens tillförlitlighet och för att kontrollera att den 

möjliggjorde att studiens syfte kunde besvaras. En intervjuguide enligt Kvale och Brinkman 

(2014) bidrar med att hålla en röd tråd genom en intervju. Nackdelar med semistrukturerade 

intervjufrågor kan vara att informanterna svävar iväg i sina svar och pratar om något som ej är 

relevant för studiens syfte. Den röda tråden genom intervjuerna kunde hållas tack vare den 

semistrukturerade intervjuguiden, vilket ses som en styrka i studien. Enligt Kvale och 

Brinkman (2014) vill intervjupersonen ha en uppfattning om intervjuaren, i detta fall 

författarna, innan hen tillåter sig att berätta om sina erfarenheter. Författarna presenterade sig 

själva innan varje intervju för att skapa en god kontakt samt för att informanten skulle känna 

sig avslappnad och tryggare i situationen. Detta tros ha genererat i fylligare svar under 

intervjuerna, vilket ses som en styrka i studien.    

Båda författarna var med under varje intervju vilket ökar studiens tillförlitlighet. Båda kunde 

därmed lyssna aktivt till vad som sades och författarna turades om att vara intervjuare och 

bisittare för att få erfarenhet av båda delar, vilket ses som en styrka. Medvetenhet fanns om att 

informanterna kunde känna sig utsatta eller obekväma av att bli intervjuad av två personer. Då 

intervjuerna utfördes i en välkänd miljö och att informanterna själva avsatte 60 minuter för 

varje intervju, anses de ha haft gott om tid att delge sina erfarenheter utan att känna sig 

stressade, vilket tros ha stärkt studiens trovärdighet. Att det finns citat kopplat till varje 

kategori i resultatet ökar studiens tillförlitlighet. Genom att utrymme för pauser och tystnad 

gavs fick informanterna tid till att reflektera för att sedan komma med mer betydelsefull 

information, vilket anses som en styrka för studien. Kvale och Brinkman (2014) menar att 

genom att intervjupersonen beviljas pauser kan intervjuaren utnyttja tystnaden för att driva 

intervjun vidare. Författarna strävade efter att vara objektiva under intervjuerna, men vid 

transkribering upptäcktes att informanternas svar vid två tillfällen påverkats av intervjuarens 

fråga på det sättet att frågan har styrt in informanterna på ett visst område. Detta ansågs 

ogynnsamt för studien och dessa svar har ej använts som citat i studiens resultat.  

Enligt Patton (2015) är det viktigt att spela in intervjuerna, dels för att inte missa väsentligt 

datamaterial, dels för att kunna transkribera materialet ordagrant, vilket ökar studiens 

trovärdighet. Inspelningsenheterna som användes genererade bra ljudkvalitet, vilket bidrar till 

att tillförlitligheten i det transkriberade materialet ökar. För att öka studiens tillförlitlighet 

analyserade författarna allt datamaterial tillsammans och lyssnade igenom intervjuerna en 

extra gång för att se att det transkriberade materialet stämde överens med inspelningarna 

(Patton, 2015). Gällande studiens objektivitet har de transkriberade intervjuerna behållits i sin 

helhet under hela analysprocessen för att inte förlora data (Patton, 2015). En av författarna 

hade erfarenhet av att genomföra kvalitativa intervjustudier, vilket båda såg som en styrka. 

Patton (2015) menar att träning och erfarenhet av att genomföra kvalitativa studier, ökar 

trovärdigheten hos författaren. Genom att författarna fick vägledning och hade en handledare 

som diskussionspartner genom arbetets gång, ökas studiens trovärdighet och tillförlitlighet.  
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I en kvalitativ intervjustudie där informanternas uttalanden i en enskild intervju kan 

förekomma i resultatet, måste intervjupersonens privata integritet skyddas (Kvale & 

Brinkman, 2014). Informanterna i föreliggande studie skyddas genom att vara anonyma.   

6. RESULTATDISKUSSION 

Huvudfynden i föreliggande studie visar på förutsättningar i arbetet med tobaksprevention, 

vilka beskrevs av informanterna som samverkan med övrig skolpersonal och vårdnadshavare, 

att hitta motivation hos skolungdomen, att se samband och att förstå orsaken till varför 

skolungdomen använder tobak samt att vara tillgänglig och stöttande. Resultatet visar även på 

begränsningar i arbetet med tobaksprevention, vilka beskrevs som avsaknad av eller 

inkonsekvent tobakspolicy, tidsbrist, attityden till tobak hos vårdnadshavare och 

skolungdomar, skolungdomens psykiska mående samt rökning som social samvaro.  

I föreliggande studie framkommer att samverkan är en förutsättning för att det hälsofrämjande 

arbetet med tobaksprevention ska kunna drivas. Informanterna beskrev att hälsofrämjande och 

förebyggande arbete överlag är deras utgångspunkt, vilket också finns beskrivet i 

Kompetensbeskrivningen för skolsköterskor inom elevhälsans medicinska insats (2016), där 

en väl fungerande samverkan mellan övrig skolpersonal, skolungdomar samt deras 

vårdnadshavare förutsätter styrning, struktur och samsyn. 

Informanterna i föreliggande studie beskriver att de kunde se att tobaksanvändning kunde 

vara en inkörsport till annat beroende, vilket tidigare forskning även visar. Det finns ett 

samband mellan tobaksanvändning och alkohol- och narkotikamissbruk, menar Sampasa-

Kanyinga, Hamilton, LeBlanc och Chaput (2018). Resultatet i föreliggande studie visar även 

att informanterna har erfarenhet av att se ett samband mellan tobaksanvändning och psykisk 

ohälsa, vilket två prospektiva kohortstudier påvisar (Galéra et al., 2017, Goodman & 

Capitman, 2000), där ungdomar med höga stressnivåer och depressiva symtom har större 

sannolikhet att börja använda tobak. Ett samband mellan rökning och låg socioekonomisk 

status var också något informanterna beskrev att de kunde se. Sambandet påvisas även i en 

befolkningsbaserad studie, där individer med låg socioekonomisk status använde snus och 

cigaretter i högre utsträckning än icke-rökare (Pedersen & Soest, 2014). Skolsköterskan ska 

kunna stödja och medverka till att skolungdomen utvecklar hälsosamma levnadsvanor, genom 

att exempelvis stärka skolungdomens psykiska mående, vilket beskrivs i 

Kompetensbeskrivningen för skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats (2016). Att 

hjälpa människor att utveckla hälsosamma levnadsvanor är även enligt WHO (2016) ett sätt 

att arbeta hälsofrämjande.  

I resultatet framkommer att skolorna fokuserar på en rökfri skolmiljö istället för en tobaksfri 

skolmiljö. Informanterna beskriver att det inte finns tillräckligt med forskning kring snus för 

att en tobakspolicy ska kunna innefatta både snusning och rökning under skoltid. 

Folkhälsomyndigheten (2016) menar att det inte finns tydliga belägg för vilka hälsoeffekter 

snus orsakar.  I resultatet framkommer även att det finns skolor som har tobakspolicy, men 

där policyn endast gäller ungdomarna under skoltid och inte personalen under sin arbetstid. 

Barn och ungdomar påverkas av vuxnas attityd och beteenden (Hill, Hawkins, Catalano & 

Abbot, 2005) vilket därmed borde innebära att alla borde beröras av en tobakspolicy under sin 

skoltid eller arbetstid. I föreliggande studies resultat framkommer att vissa vårdnadshavare 

har en tillåtande attityd till tobak, vilket har betydelse för ungdomens syn på tobak, som 

påvisas i en longitudinell studie av Harakeh, Scholte, Vermulst, Vries & Engels (2004). En 

tillåtande attityd till tobak i hemmet, som exempelvis vårdnadshavare som röker, kan generera 

i att ungdomen tar efter vårdnadshavarens beteende. Detta kan leda till ökad risk för att 

ungdomen börjar använda tobak.  
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Vidare beskrivs i föreliggande studie, att informanterna har en erfarenhet av att det är en 

större andel rökare på språkintroduktionsprogrammen. Detta skulle kunna vara kopplat till att 

rökning med största sannolikhet är kulturellt betingat vilket framkommer i en tvärsnittsstudie 

(Idrizovic, Zenic, Tahiraj, Rausavljevic & Sekulic, 2015). I resultatet framkommer att 

informanterna uppmärksammade att killar som utövar lagidrotten hockey använder snus 

regelbundet, vilket flera studier visar på (Idrizovic et al., 2015, Mattila, Raisamo, Pihlajamäki, 

Mäntysaari, Rimpelä, 2012). Det framkommer i dessa studier att killar som utövar lagidrott 

använder tobak, både snus och cigaretter, i hög utsträckning. Informanterna i föreliggande 

studie beskriver användning av tobak som en social samvaro, vilket de beskriver kan innebära 

att använda tobak på rasterna tillsammans med kamrater eller med kamrater i idrottslaget. Att 

ha kamrater som använder tobak ökar risken för att själv börja använda tobak (Kelly et al., 

2011).  

Enligt World Health Organizations (WHO, 2017) rapport om ungdomars hälsa och skolhälsa, 

är elevhälsan en av de mest kostnadseffektiva satsningar ett land kan göra för att främja 

utbildning och hälsa bland ungdomar. Elevhälsans medicinska insats bör dock inte hållas 

ensamt ansvarig för det tobakspreventiva arbetet, utan fler aktörer som föräldrar är viktiga. 

Genom att involvera ytterligare aktörer, som exempelvis föreningsliv, i arbetet med 

tobaksprevention, skulle kanske tobaksbruket kunna minskas ytterligare med tanke på att 

ungdomar använder tobak i sociala sammanhang.  

7. SLUTSATS 

Resultatet visar att skolsköterskans arbete med tobaksprevention är beroende av vissa 

förutsättningar, men utgörs också av begränsningar. Skolsköterskans hälsofrämjande och 

tobakspreventiva arbete kan ha positiva effekter på individen och samhället, genom att 

skolsköterskan kan påverka skolungdomen att välja hälsosammare levnadsvanor. Hälso- och 

sjukvårdskostnaderna i samhället skulle kunna sjunka om risken för individen att insjukna i 

rökrelaterade folksjukdomar minskar. 

8. KLINISK IMPLIKATION 

Genom föreliggande studie kan fler individer få en inblick i skolsköterskans erfarenheter av 

arbetet med tobaksprevention. Resultatet kan ha betydelse för både övrig skolpersonal, 

exempelvis pedagoger, och vårdnadshavare. En inblick i att exempelvis en tobakspolicy kan 

se olika ut mellan skolor inom samma län fås, då vissa har en tydligt utformad tobakspolicy 

och vissa har ingen alls. Om målet som för opinionsbildningsprojektet ”Tobacco Endgame – 

Rökfritt Sverige 2025” är att rökningen ska bli starkt reducerad borde det förslagsvis finnas en 

gemensam tobakspolicy som gäller för samtliga skolor inom samma län. Sverige har en 

tobakslag som bland annat innehåller bestämmelser om tobaksfria skolmiljöer. En framtida 

vision vore en policy på nationell nivå som gäller för samtliga skolor i Sverige.  

Föreliggande studie kan stimulera till diskussioner och öka intresset för frågan om hur vi ska 

förhindra att fler ungdomar fastnar i ett tobaksbruk. Studiens resultat kan komma att ligga till 

grund för utveckling av arbetet med tobaksprevention på skolor runt om i landet.  

9. FRAMTIDA FORSKNING 

Intressant vore att göra en liknande studie längre fram i tiden, kring måldatumet för ett rökfritt 

Sverige, för att se hur skolsköterskorna arbetar kring tobaksprevention då. Kanske ses ännu 

tydligare att skolsköterskors arbete med tobaksprevention bland ungdomar på högstadiet och 

gymnasiet ger positiva resultat. För att kunna se ytterligare positiva resultat av skolsköterskan 
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arbete med tobaksprevention skulle i framtiden en longitudinell studie kunna genomföras, där 

den tobaksrelaterade ohälsan jämförs med dagens förhållande.  
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Bilaga 1. Frågeformulär 

Bakgrundsfrågor 

1. Vad har du för utbildning?  

2. Hur länge har du arbetat som skolsköterska?  

- Barn i flera åldrar? 

3. Hur länge har du arbetat på just den här skolan? 

4. Ålder? 

 

Frågor kring skolmiljön 

1. Kan du berätta för oss vad elevhälsan gör för att främja en tobaksfri skolmiljö? 

2. Hur upplever du elevernas attityd till att man eftersträvar en tobaksfri skolmiljö? 

3. Hur upplever du elevernas engagemang kring att skolmiljön ska vara tobaksfri?  

- Gör eleverna något aktivt själva kring detta? 

4. Vad har du för erfarenheter av hinder i arbetet kring att uppnå en tobaksfri skolmiljö?  

 

Frågor om arbetet med enskild elev 

1. Hur fångar du upp elever som har behov av tobaksavvänjning? 

2. Hur går du tillväga för att hjälpa en skolungdom som är positiv till tobaksavvänjning?  

- Hur agerar du när en elev inte är intresserad av någon hjälp? 

3. Kan du berätta om utmaningar i arbetet kring tobaksavvänjning med elever?  

 

Frågor kring att ge råd och stöd 

1. Tycker du att du har tillräckligt med erfarenhet och kunskap att ge råd och stöd kring 

rök/snusstopp? 

2. Kan du berätta vilka verktyg och metoder du använder dig av när du ger råd och stöd 

kring rök/snusstopp? 
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3. Har elevhälsans medicinska insats på den här skolan något samarbete med 

Tobakspreventiva enheten på USÖ?  

 

• Upplever du att användandet av tobak är lika vanligt bland tjejer som killar? 

• Har du något att tillägga?  

 


