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Länsstyrelsen har kartlagt hur rökförbudet på länets högstadium och 
gymnasium efterlevs. Rökning förekommer i 41 procent av skolorna och 
spår av rökning i form av fimpar och askkoppar förekommer i 62 procent 
av skolorna. 

En undersökning bland länets elever visar att 7 procent av pojkarna och 
13 procent av flickorna i årskurs nio röker. Många elever börjar röka när 
de börjar i gymnasiet. I årskurs två på gymnasiet röker 17 procent av 
pojkarna och 25 procent av flickorna. Många elever påverkas av rökande 
kamrater och röker endast under skoltid.

Ju tidigare man börjar röka desto större är riskerna för hälsan. De som 
börjar röka i tonåren löper tre gånger större risk att dö i förtid. Det finns 
även forskning som visar att unga som börjar röka tidigt löper större risk 
att drabbas av psykisk ohälsa. 

Vad kan skolan göra?
• Se till att det inte finns askkoppar på skolans område. 

• Städa skolgården regelbundet så det inte ligger fimpar och  
cigarettpaket där, annars kan det uppfattas som att skolan  
inte bryr sig om rökförbudet. 

• Avvisa elever och andra som röker på skolgården. 

• Inte ha en särskild plats för rökare till exempel en rökruta.

• Se till att det finns skyltar med information om att rökning är 
förbjuden på skolgården. 

• Informera elever och föräldrar, gärna vid varje termins början, 
om rökförbudet och på vilket sätt skolan arbetar för att det ska 
efterlevas. 

• Upprätta interna rutiner för hur personalen ska agera när elever 
eller andra röker på skolgården. 

• Undervisa om tobakens skadeverkningar så att eleverna får en 
kontinuerlig kunskap om de hälsoproblem med mera som det 
medför att använda tobak.

• Ge alternativ till rökning genom en positiv miljö både inomhus  
och utomhus. 

• Observera att från och med den 1 juli 2019 gäller rökförbudet 
även entrén till skolan.

Utdrag ur tobakslag som träder i kraft 2019-07-01
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

6 kap. Rökfria miljöer
1 §  Med rökning avses vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel 
1. rökning av tobak, 
2. inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak,  
3. användning av elektroniska cigaretter,  
4. rökning av örtprodukter för rökning, och 
5. användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar  
rökning men som inte innehåller tobak.

2 §  Rökning är förbjuden
1. i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan    
verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande 
områden utomhus vid förskolor och fritidshem.
10. vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som avses i 1–7 som 
allmänheten har tillträde till.

8 §  Den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över en 
lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av någon 
av bestämmelserna i 2 § 1–9 eller 3 § ansvarar för att bestämmelserna följs. 
För områden som omfattas av 2 § 10 ansvarar i stället den som i egenskap av 
ägare eller på annan grund disponerar över lokalen eller utrymmet innanför 
entrén.  

9 §  Den som är ansvarig enligt 8 § ska genom skyltning tydligt informera 
om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om 
någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas.


