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Förord

Tobaksprevention, speciellt riktad till ungdomar, anses vara en av samhällets viktigaste 
insatser för att förebygga ohälsa i befolkningen. Samtidigt har det varit svårt att utvärdera 
effekterna av tobakspreventivt arbete och då speciellt preventionsprogram som har en 
bredare ansats som inkluderar flera komponenter. I och med att begreppet evidensba-
serad praktik blivit alltmer etablerat inom såväl hälsobefrämjande som socialt arbete har 
samtidigt kraven på att preventionsprogram ska kunna visa på effekter ökat. 

En av de i Sverige mer spridda metoderna för att bedriva alkohol-, narkotika-, doping- och 
tobaksprevention är Riksförbundet SMARTs kontraktsmetod. I denna rapport presente-
ras en sammmanställning och bedömning av det vetenskapliga underlaget för att uttala 
sig om effekterna av SMARTs kontraktsmetod och då i första hand tobaksprevention. 
En bedömning görs också i vilken utsträckning SMARTs kontraktsmetod motsvarar 
innebörden och den praktiska tillämpningen av begreppet evidensbaserad praktik.

Författarna vill tacka Göran Bostam, biträdande bibliotekschef på Ersta Sköndal högsko-
lebibliotek, för ovärderlig hjälp med den litteratursökning som ligger till grund för 
rapporten. Vi vill också tacka fil dr Björn Johansson, forskare vid Örebro universitet, som 
granskat rapporten och kommit med insiktsfulla synpunkter på dess innehåll och också 
förslag till fortsatt forskning kring SMARTs kontraktsmetod. För det slutliga innehållet i 
rapporten är författarna dock ensamt ansvariga.

Lars Oscarsson är professor i socialt arbete och Ingri-Hanne Bränne Bennwik har en 
cand. polit.-examen. Båda är verksamma vid Ersta Sköndal högskola.

Rapporten har finansierats och tagits fram på uppdrag av Riksförbundet SMART.
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1. Inledning

Bakgrund
Ersta Sköndal Högskola har fått i uppdrag av Riksförbundet SMART att göra en 
sammmanställning och bedömning av det vetenskapliga underlaget för att uttala sig 
om effekterna av SMARTs Kontraktsmetod avseende alkohol-, narkotika-, doping- och 
tobaksprevention (ANDT) och då i första hand tobaksprevention. Bedömningen sker 
också med beaktande av innebörden och den praktiska tillämpningen av begreppet 
evidensbaserad praktik. Riksförbundet SMART är ett nätverk för lokala initiativ som 
arbetar ANDT-förebyggande med ungdom med hjälp av positiv förstärkning och indivi-
duella kontrakt. Arbetet utformas i stor utsträckning lokalt, men inkluderar ett antal 
gemensamma beståndsdelar:

•	 Individuella kontrakt med barn/ungdomar

•	 tobak ingår alltid i kontraktet

•	 vårdnadshavares skriftliga godkännande

•	 tidsbegränsat medlemskap

•	 frivilligt att vara med (eller att avstå) och rätt att gå ur medlemskapet

•	 rätt att komma tillbaka som medlem 

•	 konsekvenser vid kontraktsbrott

•	 positiv förstärkning. 

Det finns relativt mycket forskning både generellt om tobaksprevention och om enfakto-
riella interventioner, det vill säga interventioner som vilar på ett moment, en komponent, 
men det saknas i stor utsträckning mer samlade översikter när det gäller interventions-
studier som kan relateras till SMARTs bredare ansats. Kopplat till en diskussion kring 
begreppet evidensbaserad praktik inom socialt arbete och folkhälsoarbete har samtidigt 
effekterna av olika primär- och sekundärpreventiva insatser fokuserats alltmer under det 
senaste decenniet; och evidensen, det vetenskapliga stödet för olika interventioner, har 
blivit en central fråga för bland annat tillstånds- och bidragsgivande myndigheter. 

Syftet med denna rapport är att genom en systematisk litteratursökning i internationella 
vetenskapliga publikationsdatabaser identifiera det vetenskapliga kunskapsunderlaget 
kring vad som ger effekter vid tobaksprevention riktad till skolungdomar och att relatera 
resultatet till SMARTs kontraktsmetod och till så kallad evidenbaserad praktik. Studiens 
frågeställningar är:
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1. Finns det effektiva metoder eller program för rökprevention riktad till    
  skolungdomar?

2. Kan resulten från forskning kring vad som ger effekter vid rökprevention   
  riktad till skolungdomar relateras till SMARTs kontraktsmetod?

3. Finns det stöd för att beskriva SMARTs kontraktsmetod som en evidensbaserad 
  metod?

Rapportens disposition
I kapitel två ges en beskrivning av SMARTs organisation och kontraktsmetodens 
metodik, och här diskuteras också några nyckelfrågor när det gäller att finna stöd för 
metodens effekter. I kapitel tre ges en beskrivning av studiens genomförande och i 
kapitel fyra tas tre större forskningssammanställningar av skolbaserad tobakspreven-
tion upp. Några i sammanställningarna återkommande studier beskrivs också närmare. 
Kapitlet avslutas med ett försök till en syntes av den kunskap som finns genom att se till 
tre senare metaanalyser av denna form av interventioner.

Kapitel fem går mer i detalj in på de olika beståndsdelarna i SMARTs metodik och 
fokuserar på metodens multimodala ansats: betydelsen av föräldrarnas engagemang, 
ungdomsgruppens och vännernas roll i det tobakspreventiva arbetet, och användandet 
av kontrakt. Här pekas också på några andra teman av relevans för SMARTs arbete. I det 
avslutande kapitel sex sammanställs och diskuteras resultaten och en bedömning görs av 
vilket forskningsstöd som finns för SMARTs kontraktsmetod, det vill säga dess evidens 
och huruvida de kan betraktas som en evidensbaserad medtod. 
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2. Om Riksförbundet SMART och  
kontraktsmetoden

Riksförbundet SMART är ett svenskt nätverk för en rad olika lokala aktiviteter med 
fokus på drogförebyggande arbete bland ungdom. Målet med arbetet är att förhindra eller 
fördröja olika former av drogdebut bland ungdomar (rökning, alkohol och andra droger) 
– ofta i årskurs 4 till 9. Det är en stor variation i nätverkets organisations- och arbetsfor-
mer, men en gemensam grund för aktiviteterna är att de fokuserar på frivillighet och på 
kontraktsbaserad tobaksprevention genom positiv förstärkning.1 Den positiva förstärk-
ningen sker genom att ungdomarna får tillgång till olika aktiviteter eller rabatter på varor 
och tjänster mot att de avstår från negativa handlingar – definierat i ett kontrakt. Inom 
Riksförbundet finns en relativt stor lokal frihet att anpassa arbetssättet till lokala förhål-
landen, vilket innebär att man nationellt i Sverige kan ha både olika innehåll i kontrakten, 
olika aktiviteter och rabatter och olika medverkande aktörer och organisationsformer. 
Riksförbundets uppgift är att bland annat ge stöd i form av skolbesök, nationella konfe-
renser, forskning och pedagogiskt material. Till sin hjälp har Riksförbundet bland annat 
ett vetenskapligt råd.

Arbetet med kontraktsmetoden utgår från tre huvudhypoteser:

•	 Det är en stark koppling mellan användning av tobak, alkohol och narkotika 

•	 Debutåldern för tobak och alkohol har betydelse för andra former av utsatthet 
(till exempel kriminalitet och alkoholkonsumtion) och för att råka ut för olyckor 

•	 Information är inte tillräckligt – man måste också påverka beteendet och arbeta 
för att bibehålla ett drogpreventivt beteende.

Metoden, som har sitt ursprung i idrottsrörelsen, finns i dag i cirka 100 svenska kommu-
ner och omfattar cirka 40 000 ungdomar. Metoden har också spridits till nio andra länder. 
Den bygger på ett lokalt engagemang som innebär att personer eller andra lokala intres-
senter som vill starta en SMART-verksamhet tar kontakt med SMARTs Riksförbund 
för att diskutera hur verksamheten kan läggas upp lokalt. Riksförbundet ger sedan olika 
former av stöd för att lokalt introducera, startar upp och driva kontraktsverksamheten.
Inom Riksförbundet har ungdomarnas eget inflytande över arbetet över tid getts en mer 
central roll. Som ett resultat av detta, och att ungdomar som själva deltagit i kontrakts-
metoden 2008 initierade en diskussion om att starta en ungdomsorganisation, bildades 
Smart Ungdom. Smart Ungdom är en självständig ungdomsorganisation med cirka 3000 
medlemmar som samarbetar med Riksförbundet och som finns representerad i Riksför-
bundets styrelse. Vid sidan av de rabatter och aktiviteter som SMART i övrigt erbjuder, 

1 Fakta om Riksförbundet SMART är hämtad från www.smart.org.se och samtal med företrädare för Riksförbundet, medan 
värderande beskrivningar är författarnas egna.
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kan det ungdomsdemokratiska arbetet i sig ses som en aktivitetsform som kan verka 
positivt förstärkande i det drogpreventiva arbetet – både för att engagera nya medlemmar 
och stärka motivationen hos dem som redan ingår i kontraktsverksamheten.

Det lokala arbetet börjar alltid med besök i skolor, och skolan har en central roll även 
om det fortsatta arbetet inte alltid organiseras av eller via skolan. Föräldrarna inkluderas 
också i arbetet genom att de alltid ska ge sitt skriftliga godkännande till kontraktet. I 
samband med kontraktsskrivandet eftersträvas också att föräldrarna engageras i samtal 
med ungdomarna kring droger. Processen kring kontraktet kan ses som en konkret och 
symbolisk samlingspunkt för att engagera ett lokalt nätverk bestående av ungdomar, 
föräldrar, skolan, det lokala förenings- och näringslivet och socialtjänsten i ett gemen-
samt preventivit arbete mot droger.

Lokalt kan kontraktens utformning och innehåll variera, men innehåller ofta fyra punkter 
(i vissa fall med fokus på enbart tobak): 

•	 Att avstå från bruk av droger (tobak, alkohol, narkotika, sniffning och 
dopningspreparat)

•	 Att låta bli att förstöra saker som tillhör någon annan

•	 Att låta bli att stjäla

•	 Att vara en bra kamrat och att visa respekt för andra människor.

Även om det lokala arbetet börjar med skolbesök så är kontraktet individuellt och uppfölj-
ningen av dess efterlevnad sker också på individuell nivå. Kontraktet skrivs under av 
ungdomen och föräldrarna för ett år i taget. Vid kontraktsbrott kontaktas ungdomen och 
föräldrarna för ett samtal tillsammans med en representant för den lokala SMART-ogani-
sationen. Ett kontraktsbrott kan leda till indragning av medlemskortet som är kopplat till 
förmåner under en månad eller resten av kontraktsperioden, men man är därefter alltid 
välkommen tillbaka som medlem.  

Om att finna evidens för kontraktsmetodens effekter 
Riksförbundet SMART har genom åren fått positiva rapporter från ungdomar, föräld-
rar och olika intressenter i de lokalsamhällen där de verkar att arbetsmetoden upplevs 
som framgångsrik sett bland annat till senare alkoholdebut och mindre bruk av tobak. 
Upplevda framgångar av detta slag bland engagerade parter i det lokala arbetet kan dock 
inte i sig tas som «bevis» för kontraktsmetodens positiva effekter om de inte också under-
byggs av metodologiskt tillfredställande utvärderingar av effekterna. Samtidigt finns det 
svårigheter att genomföra sådana utvärderingar.

Idealet för att genomföra effektstudier av en viss intervention är att interventionen riktar 
sig till en väl avgränsad grupp individer som är så lika varandra som möjligt sett till alla 
faktorer som kan ha betydelse för interventionens effekt; och att interventionen består 
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av en specifik, väl avgränsad och definierad insats, som varje gång den genomförs så 
görs det på samma sätt innehållsmässigt, kvalitativt och kvantitativt – och under i övrigt 
likartade former.2 

Som framgår av beskrivningen ovan av kontraktsmetoden så är den en så kallad multi-
modal metod eller ansats, det vill säga den består av flera olika komponenter. Detta i sig 
utgör en komplikation när det gäller effektstudier eftersom det kan vara svårt att särskilja 
de olika komponenternas betydelse både vid ett positivt resultat och vid ett negativt; de 
kan i båda fallen ta ut eller förstärka varandra i olika kombinationer. Till detta kommer en 
lokal variation sett till hur arbetet med kontraktsmetoden bedrivs organisatoriskt och hur 
det genomförs i praktiken – något som också försvårar genomförandet av traditionella 
effektstudier (jfr. Flygare et al. 2013). 

Kontraktsmetoden är med andra ord inte en idealisk intervention rent utvärderingstek-
niskt om vi vill undersöka om den har, och i så fall vilka, effekter på ungdomars rök- och 
drogvanor – något den delar med fler andra preventionsprogram inom ANDT-området 
och med sociala interventioner generellt, till exempel antimobbingprogram. Som vi ska 
se längre fram i rapporten är den sammansatta karaktären hos SMARTs kontraktsmetod 
samtidigt den kanske vanligaste formen av rökpreventionsprogram. Vid en litteraturge-
nomgång finns det då i princip två grundstrategier. En är att söka efter utvärderingar 
av interventioner enligt kontraktsmetoden genomförda inom ramen för Riksförbundet 
SMART eller liknande interventioner genomförda av andra som innehåller de grundläg-
gande komponenterna i kontraktsmetoden. Och en annan är att söka efter utvärderingar 
av interventioner som innehåller en eller flera av kontraktsmetodens komponenter. De 
båda strategierna kan naturligtvis också kombineras – vilket är valet i denna rapport.

Syftet med rapport är således att utifrån ett bredare perspektiv på tobaksprevention riktad 
till ungdomar identifiera det vetenskapliga kunskapsunderlaget kring vad som ger effek-
ter och att relatera resultatet till SMARTs kontraktsmetod – och till begreppet evidensba-
serad praktik. Innan genomförandet av studien beskrivs närmare i nästa kapitel ges nedan 
några exempel på svenska och norska utvärderingar och rapporter av interventioner inom 
ramen för eller som har likheter med SMARTs kontraktsmetod.

Maria Nilsson har i sin doktorsavhandling (Nilsson 2009) studerat interventions-
programmet Tobaksfri Duo (TFD). TFD är en väl strukturerad variant av kontrakts-
metoden som inkluderar utbildning kring tobaksprevention och där kontraktet skrivs 
mellan en ungdom och en tobaksfri vuxen. Det är det största enskilda programmet inom 
SMARTs verksamhet. I avhandlingen studeras sambandet mellan TFD och ungas bruk 
av tobak i Västerbottens län och då speciellt den vuxnes roll och betydelse i arbetet  att 
stötta ungdomar att inte börja röka eller snusa. Nilsson konstaterar att sex studerade 
skoldistrikt i Västerbotten som tillämpat TFD har en signifikant lägre frekvens av 
rökning och en tydligare nedgång i rökning än en nationell jämförelsegrupp ungdomar. 
Av ungdomarna som deltagit i TFD rapporterar också 53 procent att kontraktet hjälp 

2  För olika forskningsdesigner vid effektstudier, se till exempel Öst 2012.
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dem att hålla sig rökfria. Studien visar också på betydelsen av kunniga och engagerade 
vuxna såväl i hemmet och i skolan som bland andra centrala aktörer. Kopplingen mellan 
skolan, ungdomarnas egna sociala miljö, engagerade vuxna och lokalsamhället utgör här 
olika stödfunktioner för ungdomarnas rökfrihet. 

En annan variant av kontraktsmetoden som använts i Habo kommun sedan 1995 är 
”Antidrogkortet”, som innebär att ungdomen förbinder sig att avstå från rökning och 
snusning under skolåret. Kommunens årliga undersökningar av ungdomarnas drogbruk 
och en större enkätundersökning 2000, visar att antalet rökare i årskurs 7-9 mer än halve-
rats; och 30 procent av ungdomarna uppger i enkätundersökningen att antidrogkortet 
haft betydelse för att de ska hålla sig drogfria (Persson 2003). Liksom i fallet med TFD 
i Västerbottens län utgör antidrogkortet en komponent i kommunens preventionsarbete 
tillsammans med skolundervisning, engagerade föräldrar och stöd från lokalsamhället. 

I en kartlägging av kontraktsmetoden i Sverige (Modée 1998) intervjuas också lokalt 
ansvariga personer om metodens effekter. Av intervjuerna framkommer att kontraktsme-
toden ser ut att ha positiva effekter den tid ungdomarna deltar i programmet och att man 
därigenom når målet att fördröja rökdebuten.

I Norge har programmet ”Vær Røykfri” under namnet FRI status som nationellt rökpre-
ventionsprogram. Programmet är skolbaserat och består av olika sessioner som pågår 
under en treårsperioder. Grundmodellen har en kunskaps- och en attitydkomponent 
och interaktiva moment. Beteendekomponenten består av frivilliga individuella kontrakt 
enligt SMARTs modell. I en fältexperimentell studie av programmet testades tre olika 
varianter: en bestående av grundmodellen, föräldraengagemang och deltagande av lärare, 
en av grundmodellen och föräldraengagemang, och en av grundmodellen och lärarut-
bildning. Alla tre varianterna visade positiva effekter – de minsta för den utan föräldraen-
gagemang (Jøsedal & Aarø 2002; Lund, Luhr & Jøsedal 2002).

En longitudinellt upplagd effektstudie av kontraktsmetoden enlig SMART med interven-
tions- och kontrollgrupper genomförs för närvarande i södra Sverige och i Skövde av en 
forskargrupp vid Örebro universitet (Eriksson et al 2011). Resultat från studien beräknas 
publiceras under 2015. 

I en översikt av frivilligsektorns arbete med alkohol- och annan drogprevention i Sverige 
framkommer att SMART delvis når många ungdom med sin kontraktsmetod, och att 
mindre studier visar på ett samband mellan kontrakten och en reducering av alkoholkon-
sumtion och tobaksförbrukning i ungdomsgruppen. I rapporten sägs också att föräldrar 
stärks i sitt föräldraskap i frågor kring rökning, alkohol och stölder, etc. (Eriksson et al 
2010).

Vad dessa exempel på studier och rapporter från Sverige och Norge visar är att det går att 
finna stöd för att kontraktsmetoden, eller varianter av den, kan ha positiva effekter när det 
till exempel gäller att förhindra eller fördröja tobaksdebuten och att minska tobaks- och 
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alkoholkonsumtion. De är samtidigt exempel på utvärderingar och beskrivningar som 
bara delvis uppfyller metod- och designmässiga krav för att mer säkert kunna bedöma 
effekterna av just SMARTs kontraktsmetod. Den fråga resten av rapporten ska försöka 
besvara är om en bredare genomgång av internationella utvärderingar av preventionsme-
toder mot tobaksbruk ger ett bättre stöd för att besvara frågan.
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3. Systematisk litteratursökning – utgångs-
punkter och genomförande

Det empiriska underlaget för att besvara frågan om det finns effektiva interven-tioner 
för att förhindra, begränsa eller fördröja ungdomars tobaksanvändning, och i så fall om 
effekterna kan relateras till SMARTs kontraktsmetod, har samlats in genom en kunskaps-
översikt som kombinerar en systematisk litteratursökning i internationella vetenskap-
liga publikationsdatabaser med en mer narrativ genomgång av den funna litteraturen 
(Bryman 2011). Detta för att på ett rimligt sätt uppfylla kraven på tillförlitlighet, giltighet 
och trovärdighet inom de ramar och ambitioner som kunskapsöversikten har. Litteratur-
sökningen har genomförts enligt följande:

Utgångspunkt har varit att SMARTs kontraktsmetod innehåller flera komponenter som 
i det praktiska lokala preventionsarbetet kan användas i olika kombinationer och med 
delvis olika faktiska innehåll (till exempel vilka rabatter och aktiviteter som erbjuds 
medlemmarna) och att det också förekommer olika lokala sätt att organisera verksamhe-
ten (till exempel samarbetspartners). Det är därför inte möjligt att göra en entydig, speci-
fik definition av metoden som svarar mot en specifik praktik, och att utifrån en sådan 
genomföra en litteratursökning på sökordet «SMARTs kontraktsmetod». Om en sådan 
sökning skulle ge studier som visar på positiva effekter vet vi fortfarande inte vilken 
«version» av kontraktsmetoder som ger vilka effekter - «SMARTs kontraktsmetod» blir 
bara ett nominellt begrepp. Den strategi som valts är att istället utgå från faktorer och 
begepp som utgör centrala aspekter i SMARTs arbetsmetodik: 

•	 Tobakspreventivt arbete

•	 Fokus på ungdomar 

•	 Kontraktsmetodik 

•	 Skolbaserat

Olika sökdatabaser använder olika tesaurusar vilket gör att ämnes-/sökorden också kan 
vara olika. Så till exempel kan en databas använda begreppet «adolescent» medan andra 
använder «young people». De sökord som har använts i denna litteratursökning är:

”smoking” or ”tobacco” 
and 
”prevention” not ”cessation” 
and 
”adolescent” or ”young people”
and
”behavior contracting” or ”social contract”
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and
”school” or ”education”

För att begränsa empirin till vetenskapligt bedömda texter omfattar sökningen peer 
review-artiklar publicerade åren 2002 till 2012. Att inte äldre texter tagits med motiveras 
av att ungdomskulturer förändras över tid och därmed också den socio-kulturella kontex-
ten för såväl ungdomars förhållande till tobak som preventionsarbetes förutsättningar. 
Sökningen har genomförts i följande databaser som bedömts som relevanta:

Cinahl Plus with full text 
En databas med fler än 750 vetenskapliga tidskrifter inom sjukvård, omsorg och hälsa.

Academic Search Premier 
En multidisciplinär databas med över 4600 tidskrifter, varav över 3100 peer-reviews.

SSA/SA (Social Services Abstracts/ Sociological Abstracts ) 
Innehåller abstracts från områdena socialt arbete, socialpolitik, samhällsutvckling, 
sociologi och relaterade discipliner 

Socindex 
En sociologisk databas med artiklar i fulltext från ca 240 tidskrifter och ett stort antal 
artikelreferenser. 

ASSIA 
En databas som innehåller över 500 tidskrifter publicerade i 16 länder inom områden 
som hälsa, sociala tjänster, psykologi, sociologi, politik, och utbildning.

MedLine 
MedLine är den mest använda databasen inom medicin. Den registrerar artiklar från 
cirka 5400 medicinska tidskrifter (med amerikansk dominans). MedLine täcker perioden 
ca 1950 fram till idag. MedLine innehåller också databasen PubMed som är en gratisver-
sion tillgänglig för allmänheten. 

PsycInfo 
En databas som produceras av American Psychological Association som innehåller 
artiklar inom områdena psykologi, psykiatri och närliggande discipliner. Artiklarna 
kommer från fler än 2400 tidsskrifter från 49 länder under perioden 1806 till i dag.

En första sökning i mars 2012 som inkluderade samtliga sökord, men ingen avgränsning 
mot «cessation», gav ingen träff i någon databas. En friordssökning på samtliga sökord 
gav två relevanta träffar, varför olika kombinationer av sökorden prövades för att få bästa 



15

träffmöjligheter i förhållande till SMARTs verksamhet.3 Ett problem visade sig vara att 
det var svårt att hitta något om kopplingen mellan kontraktsmetodik och tobaks-/rökpre-
vention. Att utesluta kontraktsmetodik som sökkriterium gav dock desto fler träffar; 
något som blir problematiskt eftersom SMART ser själva kontraktet, och processen runt 
det, som en central del av metoden. Lösningen här blev att betrakta kontraktsmetoden 
som en underkategori och att fortsätta att söka på skolbaserat preventionsarbete bland 
unga.

En ny sökning gjord under september till november 2012 gav 47 artiklar av varierande 
relevans för studien. En ny friordssökning gav över 2000 träffar och en sökning som 
uteslöt artiklar om att sluta röka, men där tobaks-/rökprevention var ett ämnesord, gav 
1624 artiklar. Dessa 1624 artiklar kom att utgöra basen för det fortsatta urvalet av artiklar.

I ett nästa steg exkluderades artiklar som handlade om rökvanor och om sociala nätverks-
analyser kopplade till rökning bland ungdomar. Likaså exkluderades artiklar om inter-
ventioner mot rökning av mer strukturell typ såsom PR-kampanjer och ny lagstiftning. 
Interventioner som haft annan målsättning, men där förändringar i tobakskonsumtion 
rapporterats som ett resultat, uteslöts också. Detsamma gäller artiklar av redaktionell 
karaktär. Efter detta återstod 291 artiklar och en ytterligare gallring av vilka av dessa som 
återkom i flera databaser gav en slutsumma på 160 artiklar som denna studie grundar sig 
på. 

Det sista steget i arbetet med selektionen av artiklar innebar att relatera det slutgiltiga 
urvalets innehåll till SMARTs metodik. En kategorisering gjordes enligt följande utifrån 
vad som identifierats som de centrala komponenterna i SMARTs lokala preventionsarbete:

Generell skolbaserad rökprevention   60 artiklar

Multimodal, lokalsamhällesbaserad prevention  18 artiklar

Föräldrarnas roll     12 artiklar

Ungdomsgruppens betydelse    25 artiklar

Kontraktsmetodik      8 artiklar

Andra relevanta teman     37 artiklar

I de följande kapitlen presenteras och diskuteras innehållet i det slutliga urvalet av artik-
lar: Vad det säger om effekterna av de aktuella interventionerna för rökprevention riktade 
till ungdomar, hur resultaten kan relateras till SMARTs metodik – och sist hur SMARTs 
kontraktsmetod förhåller sig till innebörden av begreppet evidensbaserad praktik.

3  Skillnaden mellan ämnesord och friord är att ämnesord är de nyckelord eller begrepp som författaren eller förlaget har använt 
för att beskriva artikelns huvudsakliga innehåll, tema eller kärnområde. En friordssökning däremot täcker hela artikeltexten och 
fångar också artiklar där de ord man söker på inte har kategoriserats som ett ämnesord men förekommer i den löpande texten.
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4. Effekter av skolbaserad rökprevention

I kapitlet presenteras och diskuteras dels ett antal forskningsöversikter gällande 
långtidseffekter av skolbaserade rökpreventionsprogram, dels vissa enskilda studier som 
återkommer i översikterna. 

Långtidseffekter av skolbaserade rökpreventionsprogram

Bland de artiklar som utgör underlaget för denna litteraturöversikt finns tre större 
sammanställningar av forskning kring långtidseffekter av skolbaserade rökpreventions-
program. Dessa översikter är intressanta både för att de ger ett samlat och långsiktigt 
perspektiv på effektforskningen på området och för att de söker värdera validiteten 
i forskningen. I två av översikterna ser man också till korttidseffekter. Observeras bör 
att flertalet av de studier som inkluderats i sammanställningarna publicerades innan den 
aktuella tidsperioden för vår egen studie.

Skara and Sussman (2003) – A review of 25 long-term adolescent tobacco and 
other drug use prevention program evaluations

Skara och Sussmans sammanställning inkluderar 25 större studier av drogpreventivt 
arbete, varav 15 har en kvasi-experimentell design, med en relativt stor variation i både 
interventionsformer, målgrupper och utfallsmått. Alla har dock det gemensamt att de 
inkluderar rökprevention och att rökning är ett av utfallsmåtten. Av de totalt 25 studi-
erna avser 24 skolbaserade program och det är dem vi ser till här. Samtliga dessa 24 har 
ungdomspopulationer i fokus, men flera inkluderar vid interventionen inte bara icke-
rökande ungdomar, utan också ungdomar som prövat på eller är etablerade rökare.

Ett flertal av de program som ingår i sammanställningen fokuserar på den psykosociala 
påverkan som ligger bakom att ungdomar börjar röka. Programmen är utformade för 
att öka medvetenheten om hur social påverkan ökar tobaksförbrukningen, att etablera 
alternativa normer när det gäller utbredning och acceptans av rökning, och att stärka 
ungdomars förmåga att motstå rökning.

Flera tidigare metaanalyser och andra forskningssammanställningar har påvisat relativt 
goda korttidseffekter av den här typen av program; men fokus i Skara och Sussmans 
översikt är de långsiktiga konsekvenserna och då särskilt för interventioner i övergången 
mellan grundskola (junior high) och gymnasium (high school).
Av de skolbaserade programmen var 18 stycken orienterade mot så kallad comprehensive 
social influence, som inkluderar både normativ och informationsbaserad social påverkan. 
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Fem program var bara inriktade på normativ social påverkan och ett mot informations-
baserad social påverkan. Med normativ social påverkan avses hur en grupp påverkar 
individen utifrån dennes önskemål om att vara som andra, om att bli «belönad» genom 
acceptans av gruppen och att undvika «bestraffning». Program med denna utgångspunkt 
vill hjälpa individen att identifiera socialt tryck, lära honom eller henne hur man motstår 
sådant tryck och samtidigt behåller en gruppidentitet.

Informationsbaserad social påverkan avser hur individen söker information från andra 
personer för att komma fram till hur han eller hon ska handla. Detta då man utgår ifrån 
att andra människors handlande är det rätta i den givna situationen. Målet för program 
med denna utgångspunkt är att ge ungdomar alternativ information, till exempel om den 
faktiska rökfrekvensen bland vänner eller alternativa förhållningssätt till rökning.

Skara och Sussmans översikt visar att 15 av de 25 studierna har minst en signifikant positiv 
långtidseffekt beträffande spridningen av rökning för interventionsgruppen jämfört med 
kontrollgruppen. Med långtidseffekter avses här en tidsperiod på mellan två och 15 år 
efter interventionen. Av de studier som beskriver frekvensen icke-rökare vid interven-
tionen som senare börjat röka så var den i genomsnitt 11,4 procent mindre jämfört med 
kontrollgruppen (med en variation mellan 9 och 14,2 procent). Och 13 av de 18 studier 
som visade på positiva korttidseffekter, visade också på positiva långtidseffekter under 
uppföljningsperioden. Effekterna är relativt konstanta över de olika programmen.

Översikten visar också att program som inkluderar så kallade boostersessioner 
(förstärkande inslag) efter den initiala interventionen, i större utsträckning bibehåller 
programeffekterna än de som inte har sådana inslag. Och av de studier som visar en intial 
programeffekt har 72 procent också en preventiv långtidseffekt. En tentativ slutsats av 
detta kan vara att för att uppnå långtidseffekter av en intervention så bör programmet ha 
en positiv initial (korttids-)effekt – åtminstone om vi ser till interventioner i övergången 
mellan grund- och gymnasieåren. Man ska samtidigt vara försiktig med att dra slutsatser 
av detta slag; men i brist på säkrare studier av långtidseffekter kan det ändå tjäna som en 
hypotes.

Det finns ett antal problem och därmed osäkerhetsfaktorer i Skara och Sussmans 
översikt. Ett är att bara ett fåtal av studierna innehåller en mer detaljerad beskrivning av 
programinnehållet – och att innehållet i dessa fall varierar stort. Så till exempel varierar 
antalet sessioner från fem stycken upp till 384(!) och längden på programmen från två 
veckor till åtta år; och antalet utbildningsdagar för deltagande personal varierar från en 
dag till tre veckor. Hos de 14 program som har boostersessioner varierar också omfatt-
ningen, längden och innehållet i dessa stort. Det är också en brist att de enskilda kompo-
nenterna i programmen inte analyseras i någon större omfattning (förekomst av booster-
sessioner i viss mån ett undantag). Vid en bedömning av effekterna utifrån den här typen 
av sammanställningar kan det därför i värsta fall bli som att jämföra äpplen och päron.
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Wiehe et al. (2005) – A systematic review of school-based smoking prevention 
trials with long-term follow-up
Wiehe et als systematiska översikt är intressant då den ser till om programmen har effekt 
när ungdomarna börjar nå vuxenåldern – här definierat som årskurs 12 eller 18 år. Det 
skiljer ut den från många andra studier som ingår i vår sammanställning och som i större 
utsträckning fokuserar på övergången från högstadium till gymnasium.

Liksom i Skara och Sussmans (2003) översikt varierar de åtta program som Wiehe et al 
inkluderat relativt mycket sett till metodik, målgrupp och omfattning. Sex av program-
men ser till grundskoleelever medan två ser till elever på gymnasienivå. Antalet sessioner 
varierar från fem till 65 och varaktigheten från ett till åtta år. De flesta program baserar 
sig på sociala påverkansmodeller («social influence») – några inkluderar också kompe-
tenskomponenter. Inget av programmen inkluderar medverkan från lokalsamhället eller 
mediabaserade interventioner. Uppföljningstiden varierar mellan ett och cirka 10 år. Flera 
av studierna ingår också i Skara och Sussmans (2003) översikt.

Andelen rökare i interventionsgruppen varierar mellan 15 och 58 procent och i kontroll-
gruppen mellan 15 och 52 procent. Bara ett av de åtta programmen visar en signifikant 
skillnad mellan interventions- och kontrollgrupp. Det gäller Life Skills Training vid en 
treårsuppföljning i 12:e klass efter 30 sessioner under tre år i årskurserna sju till nio. 

Då de i studien ingående programmen är relativt olika är det svårt att också utifrån 
Wiehe et als metaanalys dra några mer övergripande slutsatser om långtidseffekterna av 
skolbaserade rökpreventionsprogram. Wiehe et al diskuterar om skälen till att just Life 
Skills Training uppvisat positiva effekter kan vara att programmet har en relativt hög 
grad av interaktion och deltagande. De betonar samtidigt att den egna analysens fokus på 
långtidseffekter, och den stora variationen mellan programmen gör det svårt att dra några 
slutsatser om resultaten kan bero på programmens innehåll, intensitet eller kvalitet; eller 
om de kan bero på metodologiska aspekter hos de enskilda studierna. De hänvisar här 
också till att andra systematiska översikter och metaanalyser av skolbaserade rökpreven-
tionsprogram har visat på korttidseffekter; och att detta i vissa översikter gäller i kombi-
nation med samhälls- och mediainterventioner.

Det är svårt att med säkerhet säga något om varför flera skolbaserade rökpreventionspro-
gram uppvisat korttids- men inte långtidseffekter. Ett självklart svar är att programmen 
har korttids- men inte långtidseffekter. Wiehe et al skriver också att om det gått kort 
tid mellan intervention och uppföljning finns en risk att ungdomarna i stor utsträck-
ning svarar utifrån uppföljningens förväntningar (här: att interventionen ska ha effekt). 
I det första fallet är utmaningen att se korttidseffekten som «a window of opportunity» 
för att motivera ungdomarna att delta i nya preventionsprogram som på sikt kan leda 
till att de avstår från att röka. Det finns dock lite forskning som visar på vilka faktorer 
som kan skapa sådana öppningar. Artikelförfattarna pekar också på att det är möjligt att 
ungdomar som deltagit i rökpreventionsprogram vid 18 års ålder röker lika mycket som 
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en kontrollgrupp, men att de senare i livet kan ha en större tendens att reducera eller sluta 
röka.

Wiehe et al (2005) problematiserar också de i den egna analysen ingående preventions-
studiernas validitet. Detta bland annat då det är svårt att hitta ideala kontrollgrupper på 
grund av att de flesta skolor bedriver någon form av tobaksprevention. Till detta kan 
läggas att de allra flesta ungdomar genom media, föräldrar och andra kanaler får förmed-
lat både kunskaper och attityder om rökning; kunskaper och attityder vars positiva och 
negativa effekter, i samspel med preventionsprogrammens påverkan, är svåra att kontrol-
lera för.

Thomas and Perera (2006) – School-based programmes for preventing smoking
I översikten ingår 94 randomiserade kontrollerade studier av skolbaserade rökpreven-
tionsprogram som vänder sig till ungdomar som aldrig rökt och som har som mål att de 
inte ska börja röka. Syftet med översikten är att dels undersöka de skolbaserade program-
mens effektivitet, dels undersöka vilka av programmens enskilda komponenter som är 
effektiva. De 94 studierna har delats in i tre kategorier efter hur väl de uppfyller olika 
metodkriterier sett till validitet. Tjugotre stycken har bedömts ha hög validitet medan 34 
stycken innehåller vissa brister. Fyrtio studier bedöms ha sådana brister att det inte går 
att dra några slutsatser från dem. Cirka hälften av de 23 studierna som bedömts ha högst 
validitet visar att ungdomarna i interventionsgruppen röker mindre än de i kontrollgrup-
pen, men man har ofta inte på ett klart sätt kunnat visa att effekten kommer från den 
rökpreventiva interventionen.

Interventionsformerna i studierna är relativt varierande och inkluderar informationsför-
medlande, social påverkans-, social kompetens- och samhällsbaserade interventioner, och 
kombinationer av dessa. Översikten visar delvis olika resultat för de olika interventio-
nerna, men vissa resultat kan lyftas fram:

En studie av informationsförmedlande interventioner kategoriserades ha hög validitet 
och den visar en signifikant effekt av interventionen. Studier som jämför denna inter-
ventionsform med andra former visar dock antingen mindre effekt av informationsför-
medling eller ingen skillnad. Men då antalet studier är relativt litet är det svårt att dra 
några slutsatser om effekterna av interventionsformen. Två studier av interventioner som 
fokuserar på social kompetens bedömdes ha hög validitet och bägge visar positiva, men 
inte statistiskt signifikanta, effekter.

Ett sammanvägt resultat av studier som avser någon form av social påverkan visar en 
positiv, men inte statistiskt signifikant, korttidseffekt – och en negativ, men också här 
inte signifikant, långtidseffekt. Om man däremot bara ser till de studier som avser social 
påverkan och som bedömts ingå i gruppen studier med högst validitet, visar ett samman-
vägt resultat en negativ, icke statistiskt signifikant korttidseffekt, men en positiv icke 
signifikant långtidseffekt. Att utfallen inte är statistiskt signifikanta innebär samtidigt att 
de inte kan betraktas som vetenskapligt belagda effekter.



20

En studie av social påverkan skiljer ut sig genom att både genomförandet av interventio-
nen och utvärderingen håller hög kvalitet. The Hutchinson Smoking Prevention Project 
(HSPP) pågick under 15 år från 1984 til 1999 och utgick från alla då existerande riktlin-
jebaserade väsentliga element i skolbaserad prevention. Interventionen omfattade 65 
klassrumssessioner som pågick från årskurs tre till årskurs tio. Utvärderingen visade inga 
långtidseffekter och kan på ett sätt ses som betecknande för den övergripande bilden av 
resultaten från Thomas och Pereras (2006) översikt: Det är svårt att hitta statistiskt säker-
ställda interventionseffekter vare sig vid slutet av skoltiden eller vid senare uppföljningar.

En generell fråga vid översikter av olika utvärderingsstudier är samtidigt hur man 
ska värdera till exempel enstaka större studier som inte visar några effekter mot flera 
mindre som visar positiva effekter. Det ligger också ett problem, en begränsning, i att 
på en övergripande nivå inte se några effekter av multimodala program och att samtidigt 
inte ha kunskap om de ingående komponenternas eventuella enskilda effekter. Exempel 
i Thomas and Pereras (2006) översikt är att det finns visst stöd för att skolbaserade 
program som inkluderar sociala påverkansmodeller kan påverka rökvanorna på kort sikt; 
och vissa studier visar också på långtidseffekter. Ett exempel här är det tidigare nämnda 
Life Skills Training (Botvin 1990, 1995) och också TNT (Sussman et al. 1993). Dessa 
studier får då ställas i relation till HSPPs brist på positiva effekter. När det gäller program 
som kombinerar olika interventionsformer är ett exempel att ett sammanvägt resultat av 
utvärderingar av program som kombinerar social påverkan med social kompetens visar 
positiva, men inte statistiskt signifikanta effekter.

När det gäller sociala påverkansmodeller som ingår i ett bredare multimodalt perspektiv, 
till exempel skolbaserad social påverkan med involvering av lokalsamhället, så visar tre 
av fyra studier med hög validitet i Thomas och Pereras (2006) översikt statistiskt signifi-
kanta positiva effekter (Perry 1996, 2003; Biglan 2000).

Effekter av rökprevention – några återkommande studier
I de tre forskningsöversikter vi tagit upp här återkommer några studier; och i huvud-
sak dras samma slutsatser när det gäller hur studierna ska värderas och om de visar 
på positiva effekter eller inte. Men det finns också olikheter mellan översikterna. I 
forskningsöversikterna dras också något olika slutsatser om skolbaserad rökprevention 
generellt har effekt eller inte. Vi ska här kort peka på de enskilda studier som återkom-
mer i två eller i alla tre översikter. Detta för att bidra till förståelsen av varför man drar 
något olika slutsatser, men också för att studierna får en viss tyngd genom att de åbero-
pas i flera översikter. 

Botvin et al. (1995) – Life Skills Training
Life Skills Training är en intervention med utgångspunkt i social påverkansteori och 
programmet innehåller komponenter som fokuserar på motståndskraft i förhållande till 
berusning, normer mot drogbruk, utveckling av personliga och sociala färdigheter och 
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relationer, förbättrat självförtroende, att bemästra ångest och motståndskraft mot reklam. 
Programmet består totalt av 30 sessioner (15 ordinarie och 15 booster) och bedrivs främst 
i årskurs sju med boostersessioner i årskurs åtta och nio.

Skara och Sussman (2003) och Wiehe et al. (2005) drar båda slutsatsen att programmet 
har en positiv effekt. Detsamma gör Thomas och Perera (2006), men utifrån en äldre 
studie än i de andra översikterna.

Elder (1993) – SHOUT
Shout utgår också från social påverkansteori. Programmet består av tio sessioner i 
årskurs sju, åtta i årskurs åtta och boostersessioner i form av nyhetsbrev till föräldrar och 
ungdomarna och två telefonsamtal i årskurs nio. Innehållsmässigt omfattar program-
met videor om hälsokonsekvenser av rökning, budskap från kända personer om ett 
rökfritt liv, psykosociala konsekvenser, utveckling av och träning i motståndsförmåga, 
diskussion om beroende, att skriva kampanjer mot rökning, diskussionsgrupper och 
lokalsamhällesprojekt. 

Skara och Sussman (2003) bedömer att studien visar på positiva effekt både vid interven-
tionens slut och efter 48 månader, medan Thomas och Pereras (2006) översikt inte visar 
några korttidseffekter, men däremot att andelen ungdomar som var rökfria i slutet av  
årskurs nio var signifikant lägre i interventions- än i kontrollgruppen. 

Ellickson et al. (1993) – Project Alert
Också Project Alert har sin utgångspunkt i social påverkansteori. Programmet sträcker 
sig över två år med åtta sessioner i årskurs sju och tre boostersessioner i årskurs åtta. 
Innehållet fokuserar på att hjälpa ungdomarna med självreglering genom att utveckla 
argument för att inte bruka rusmedel, identifiera och lära ut hur man motstår internt och 
externt tryck, och känna igen fördelarna med ett rusfritt liv. Gemensamma aktiviteter 
sker bland annat  i form av gruppövningar och sessioner med frågor och svar. 

Wiehe et al. (2005) bedömer att studien inte visar några signifikanta effekter i årskurs 
12, och Skara och Sussman (2003) bedömer att den visar på kortsiktiga effekter, men 
antingen saknar data eller kan inte visa på effekter vid en långtidsuppföljning efter sex år. 
Utifrån en äldre studie av Ellickson (1990) drar Thomas och Perera (2006) också slutsat-
sen att interventionen inte visar några effekter efter sex år. 
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Peterson et al. ( 2000) – Hutchinson Smoking Prevention Project (HSPP)
Studien ingår i alla tre översikter och framhålls utifrån kvalitéer hos både utvärderingen 
och själva interventionen ofta som den tyngsta i sitt slag. Den baseras på social påverkan-
steori och interventionen består som tidigare beskrivits av 65 sessioner som sträcker sig 
över åtta år. Innehållsmässigt fokuserar den på att utveckla färdigheter att identifiera och 
motstå rökpåverkan från marknaden och från vänner, korrigering av missuppfattningar 
om andras rökvanor, motivation för rökfrihet, utveckla positiv självkänsla med att motstå 
påverkan, identifiera positiv familjepåverkan, mm.

Samtliga tre översikter bedömer att studien inte visar några effekter av HSPP, men 
viktar dess betydelse något olika. Wiehe et al. (2005) och Thomas och Perera (2006) 
viktar den tyngre än andra studier på grund av dess omfång och andra kvalitéer, medan 
Skara och Sussman (2003) viktar den i linje med andra studier. Det gör också att de tre 
översikterna i viss mån drar olika slutsatser om effekterna av denna typ av skolbaserade 
preventionsprogram. 

Shean et al. (1994)
Shean et al. har studerat skillnaden mellan lärar- respektive kamratledda interventions-
program som utgår från social påverkansteori. Interventionen består av fem sessioner 
över sex månader i årskurs sju. Det närmare innehållet framgår inte förutom att det 
fokuserar på sociala konsekvenser av rökning.

Wiehe et al. (2005) bedömer att studien inte visar några signifikanta effekter vid årskurs 
12, medan Skara och Sussman (2003) bedömer att den visar på signifikanta såväl kort- 
som långsiktiga effekter för en eller flera av interventionsgrupperna jämfört med kontrol-
ler. Och vid en uppföljning 84 månader efter interventionen identifieras en statistiskt 
signifikant skillnad när det gäller dagligrökare de senaste sex månaderna. Varför de två 
översikterna kommer fram till olika slutsatser har inte kunnat utläsas av underlaget. 

Sussman et al. – Towards No Drug Abuse (TND)
Sussman et al. har utvärderat programmet Towards No Drug Abuse (TND) och alla tre 
forskningsöversikterna inkluderar Sussman et als. studie, men de använder olika källor: 
Skara och Sussman (2003) en projektrapport från 1995, Thomas och Perera (2006) 
datamaterial också publicerat 1995, och Wiehe at al. (2005) en vetenskaplig artikel från 
1998. Här bör också uppmärksammas att Sussman ingår i både forskargruppen som 
genomfört utvärderingen av TND och är en av forskarna som står bakom en av de tre 
forskningsöversikterna.

TND består av nio sessioner och tre boostersessioner och är inriktat på sociala färdigheter 
och beslutsfattande i förhållande till alkohol, marijuana, kokain och hallucinogener. 
Sussman et als. (1995) utvärdering är genomförd på så kallade högriskskolor med en 
förekomst av rökning över genomsnittet. 
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Skara och Sussman (2003) bedömer att utvärderingen visar en signifikant positiv långtids-
effekt när det gäller andelen icke-rökare som inte heller börjat röka jämfört med kontroll-
gruppen. Man bedömer också att en uppföljning två år efter interventionen visar på en 
minskning i cigarettförbrukning. Wiehe et al. (2005) har i sin översikt bara inkluderat en 
viss grupp ungdomar (de som gick i årskurs 12 eller hade fyllt 18 år vid uppföljningen) 
och bedömer att utvärderingen inte visar några signifikanta skillnader mellan interven-
tions- och kontrollgrupper. 

Thomas och Perera (2006) utgår från två studier: en som ser till om TND är användbart 
i ordinarie skolor ( till skillnad från riskskolor) och en som ser till om det ger någon 
skillnad om interventionen genomförs av specialtränad sjukvårdspersonal eller genom 
självinstruktion. Slutsatsen är att det efter ett år inte är någon signifikant skillnad mellan 
interventions- och kontrollgrupper. Men man säger samtidigt att det är en 27 procent 
större reduktion i rökning i gruppen som letts av sjukvårdspersonal jämfört med den som 
fick självinstruktion.

Vilka slutsatser kan dras om effekterna av skolbaserade 
program?

Som framgår av forskningsöversikterna av Skara och Sussman (2003), Wiehe et al. (2005) 
och Thomas och Perera (2006) är det svårt att dra några entydiga slutsatser om effek-
terna av skolbaserad rökprevention. Skillnader i resultat och slutsatser kan bland annat 
hänföras till metodologiska frågor och olikheter vad gäller effektmål, urval av studier, 
och interventionernas form och innehåll. Men det går trots det att lyfta fram faktorer 
som återkommer och som kan kopplas till positiva effekter av rökpreventiva program. Vi 
ska först kort peka på några kritiska punkter när det gäller utvärdering av multimodala 
preventionsprogram såväl generellt som sett till de här aktuella översikterna. 

En sådan kritisk punkt är de relativt stränga inklusionskriterierna för vilka studier som 
ofta tas med i översikter. I de här aktuella exemplen gäller det kanske speciellt Thomas 
och Pereras (2006) översikt. Det handlar här om en balans mellan att ställa rimliga veten-
skapliga metodkrav på vilka utvärderingar som tas med, och att samtidigt inte uppställa 
krav som utesluter forskning av god kvalitet; något som begränsar möjligheten att uttala 
sig om de faktiska effekterna av skolbaserade program. Idealet vid effektutvärderingar 
är att vi har väl definierade och sinsemellan lika, homogena grupper av individer i inter-
ventions- och kontrollgruppen. I realiteten är detta svårt att uppnå om vad vi utser till 
respektive grupper inte är individer utan till exempel skolklasser eller hela skolor. Idealt 
ska också interventionen vara väl definierad, helst bestå av ett eller mycket få inslag, och 
genomföras på ett likartat, standardiserat sätt varje gång. De preventionsprogram det här 
handlar om består istället ofta av en rad olika inslag och aktiviteter och de genomförs ofta 
i en interaktion mellan ungdomar och olika grupper av vuxna – såväl professionella som 
föräldrar och lokalsamhällets privata och ideella krafter.
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Vid utvärderingar av den typ av preventionsprogram som är aktuella här är det således 
svårt att uppfylla de grundläggande kraven på effektstudier. Hårt uppställda inklusions-
kriterier kan då innebära att endast ett fåtal utvärderingar tas med i översikterna; utvär-
deringar som ofta kanske inte speglar hur programmen faktiskt ser ut och genomförs. 
Vid för generösa kriterier riskerar vi att istället inkludera studier med mer eller mindre 
allvarliga metodologiska brister. I båda fallen begränsas våra möjligheter att förstå vilka 
delar av programmen, eller kombinationer av inslag, som kan ge positiva effekter. Att 
flera studier redovisar icke-signifikanta «effekter» skapar också en osäkerhet hur resulta-
ten ska uppfattas.

Ett speciellt problem vid översikter av den aktuella typen är kategoriseringen av och 
jämförelserna mellan olika preventionsprogram. Den stora variationen mellan på en 
övergripande nivå nominellt likartade program (att de till exempel utgår från social påver-
kansteori) kan leda till en situation där vi jämför «äpplen med päron» (eller kanske till och 
med «äpplen med potatis»). I våra exempel uppgår till exempel antalet sessioner från fem 
till 384, spänner över en tid från två veckor till tio år, och ges av lärare, sjukvårdsper-
sonal, skolkamrater eller genom självinstruktion. Och det faktiska innehållet i sessioner 
och andra aktiviteter varierar också stort. En grundfråga är om det är meningsfullt att 
kategorisera och jämföra så både till form, innehåll, genomförande och tidsutsträckning 
varierade interventioner (se t.ex. Flay 2009). Och till detta kommer de grundproblem med 
att genomföra enskilda effektstudier av multimodala preventionsprogram som beskrivits 
ovan.

Avsikten med dessa exempel på metodproblem vid såväl enskilda utvärderingsstudier 
som bredare forskningöversikter är inte att i sig underkänna den typen av studier, utan 
att mana till uppmärksamhet på hur studierna är genomförda och vilka slutsatser som 
kan dras av dem. Om vi försöker se till den samlade bilden som dessa översikter ger, så 
framstår följande punkter som bidragande till en effektiv rökprevention:

•	 Program med hög grad av delaktighet och interaktion

•	 Användning av sociala påverkansmodeller

•	 Multimodala program, inklusive sådana med inslag av lokalsamhällesmedverkan

•	 Program som inkluderar boosters-/uppföljningssessioner

Stöd för faktorer som dessa finns också i en metaanalys av psykosociala skolbaserade 
rökpreventionsprogram i USA som under åren 1978 till 1997 riktades till ungdomar i 
årskurs 6 till 12 (Hwang et al. 2004). Enligt studien har kognitivt beteendeinriktade, 
livsstilsinriktade och/eller omfattande skol- och lokalsamhällesinkluderande program i 
ett treårsperspektiv de bästa effekterna när det gäller att reducera ungdomarnas rökvanor. 
Stöd ges också i en «metaanalys av meta-analyser» (Dobbins et al 2008). Underlaget är 
totalt 31 metaanalyser och forskningssammanställningar från åren 1970 till 2007 av 
vilka 12 stycken bedöms ha tillräcklig kvalitet för att ingå i studien (i dessa 12 ingår de 
tre forskningsöversikter vi tidigare diskuterat). I tillägg till dessa 12 studier använder 
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sig Dobbins et al. också av så kallade expertintervjuer och fokusgrupper med centrala 
forskare, praktiker och politiker inom området rökprevention. Slutsatserna i studien 
stämmer väl överens med dem vi redan konstaterat från andra studier, nämligen att 
följande faktorer har betydelse för en effektiv rökprevention:

•	 Program som fokuserar på social påverkan, normer och olika former av 
förstärkning

•	 Multimodala program – som kan inkludera skolundervisning, stöd från vänner 
och vuxna, och mediakampanjer

•	 Sociala påverkansprogram med en behavioristisk komponent eller 
livsstilskomponenter

•	 Vänner/jämnåriga och lärare har en central roll för att programmen ska få 
positiv effekt.

Ytterligare en systematisk översikt av intresse här är Flay (2009) som fokuserar på långtids-
effekter av skolbaserade rökpreventionsprogram. Studien inkluderar utvärderingar av 15 
program från USA, Finland och Nederländerna under åren 1970 till 2008. Flays slutsats 
är att skolbaserade program kan ha långtidseffekter om de inkluderar:

•	 15 eller fler sessioner över flera år, varav några på gymnasienivå

•	 Sociala påverkansmodeller och interaktiva metoder

•	 Komponenter kring normer, åtagande och avsikt att inte använda tobak

•	 Träning i att säga nej och andra livsstilsfärdigheter och praktiker 

•	 Kamratledare i vissa roller, och att

•	 Kombinationen skol- och lokalsamhällesprogram förstärker effekten.

SMARTs kontraktsbaserade metod och de skolbaserade 
programmen
Om vi ser till SMARTs kontraktsmetod så innehåller den de flesta komponenter som 
de studier vi gått igenom identifierat som betydelsefulla för en effektiv, skolbaserad 
rökprevention. Metoden bygger på en social påverkansmodell som genom bland annat 
positiv förstärkning fokuserar på att etablera alternativa normer till rökning och social 
tillhörighet utanför gruppen rökare. Programmet är multimodalt och inkluderar bland 
annat skolaktiviteter, föräldradeltagande och förankring i lokalsamhället. Metodiken 
bygger också i hög grad på ungdomarnas egna aktiva deltagande och interaktion, och på 
jämnåriga/kamrater som lokala initativtagare och ledare – en komponent som förstärkts 
genom bildandet av Smart Ungdom. 
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Som Dobbins et al (2008) och också Flay (2009) pekar på kan vänner/jämnåriga ha 
en central roll för ungdomars rökvanor. Och mycket i SMARTs metodik bygger på en 
aktiv involvering av just ungdomsgruppen. Det kan också vara rimligt att jämföra den 
återkommmande uppföljningen av kontraktet och de positivt förstärkande aktiviteterna 
och förmåner med boostersessioner.

En nyligen publicerad studie (Andersen et al 2015) av ett danskt rökpreventionspro-
gram, X:IT, är också värd att uppmärksammas. Programmet är inspirerat av två nordiska 
preventionsprgram med liknande innehåll: dels det norska Be smokeFREE, dels det 
tidigare beskrivna Tobaksfri Duo (TDF). TDF är det största enskilda programmet 
inom SMARTs verksamhet och inkluderar utbildning kring tobaksprevention och ett 
underskrivet kontrakt mellan en ungdom och en tobaksfri vuxen, helst en av ungdo-
mens föräldrar. Den danska studien omfattar 51 interventions- och 43 kontrollskolor, 
totalt 4041 elev i årskurs 7. En uppföljning visar att elever vid de skolor där programmet 
genomförts hade en lägre risk för att röka efter att ha deltagit i programmet under ett år. 
Författarna drar slutsatsen att noggrant utarbetade skolbaserade multimodala program 
kan vara effektiva för att förebygga rökning bland ungdomar.

Innan vi försöker göra en mer slutgiltig, samlad bedömning av det vetenskapliga stödet 
för SMARTs kontraktsmetod, ska vi också se till stödet för de enskilda komponenterna i 
programmet.
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5. Studier som berör olika komponenter i 
SMARTs kontraktsmetod

I kapitlet presenteras och diskuteras studier som berör effekterna av olika komponen-
ter som ingår i SMARTs kontraktsmetod. Redovisningen är disponerad under följande 
rubriker: Multimodala program och medverkan av lokalsamhället, Föräldrarnas roll i 
rökpreventivt arbete, Ungdomsgruppens och vänners betydelse, och Kontraktsbaserad 
rökprevention. Avslutningsvis berörs några ytterligare teman. Varje delavsnitt avslutas 
med ett försök att relatera SMARTs kontraktsmetod till vad forskningen visat. De studier 
som hänvisas till finns kategoriserade efter teman i bilaga 3.

Multimodala program och medverkan av lokalsamhället
Betydelsen av multimodala program återkommer i flera studier i vår översikt: Att program 
som inte bara involverar skolan utan också lokalsamhälleskomponenter visar en bättre 
effekt (Dobbins et al 2008; Hwang et al 2004; Thomas and Perera 2006). En översikt 
av totalt 25 multimodala program av Carson et al (2011) visar också på en positiv, om 
än något svag, effekt när det gäller rökvanor och förhållningssätt, också i ett långtids-
perspektiv. Det som kännetecknar studier som visar på en positiv effekt är att de delvis 
kombinerar skol- och lokalsamhällesinterventioner, ges av skolpersonal, ett flertal invol-
verar föräldramedverkan, bedrivs under mer än ett år, och baseras på social påverkan 
och social inlärning. Carson et al påpekar att multimodala program som inkluderar såväl 
skol- som lokalsamhällesinterventioner bör vara flexibla i sin utformning för att kunna 
anpassas till lokalsamhällets karaktär.

Betydelsen av multimodalitet framkommer också i en metanalys av preventionsprogram 
som utgår från behavioristisk teori (Müller-Riemenschneider et al 2008). Man finner här 
inga signifikanta effekter av skolbaserade interventioner, men däremot en viss positiv 
effekt av multimodala interventioner och lokalsamhällesbaserade interventioner. 

I en forskningsöversikt identifierar Montoya (2003) följande sex karakteristika för en 
effektiv drogprevention: Att föräldrarna involveras, utbildning i livsstil- och motstånds-
kompetens, lagar och policy mot ungdomars rusmedelsbruk, uppmuntran av kamratstöd/
kamratmedverkan, genomföra mediekampanjer och behålla programdeltagarna över tid. 

Flera mindre studier pekar också på betydelsen av multimodala program utifrån insik-
ten att ungdomsrökning pågår i en komplex kontext och att ungdomars naturliga miljö 
består av långt fler delar än skolan (Brown et al 2002; Gottlieb et al 2004; Krowchuk 
2005; Lovato et al 2010; Mermelstein 2008; Meshack et al 2004; Vartainen et al 2007). Av 
de studier av multimodala program som ingår i vårt datamaterial är det kombinationen 
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skol- och lokalsamhällesbaserade interventioner som förekommer mest frekvent; något 
som kan vara ett resultat av våra sökkriterier, men som också kan peka på en mer generell 
trend i skolbaserad rökprevention (Carson et al 2011). 

En positiv effekt som framkommer i flera studier och som kan kopplas till lokalsamhäl-
let är att ungdomarna själva ska bidra i det rökpreventiva arbetet genom att arbeta fram 
kampanjer, formulera antirökbudskap, bidra till utvecklingen av riktlinjer, eller på annat 
sätt påverka lokalsamhället i riktning mot rökfrihet (Banerjee and Greene 2007; Dunn 
and Pirie 2005; Wood et al 2009).

Det finns också program som fokuserar på triaden skola, föräldrar och fritid, och som 
visar på positiva effekter; något som delvis förklaras av att föräldrar som engagerar sig 
i ungdomen får en roll som mentorer, att ungdomarna erbjuds meningsfulla aktiviteter 
och att lokalsamhället engagerar sig för att utveckla positiva rökfria ungdomsmiljöer 
(Kristjansson et al 2010; Sigfusdottir et al 2009). Meningsfulla fritidsaktiviteter återkom-
mer också i andra interventioner som visar positiva effekter (Alter et al 2007; Brown et al 
2002; Gottlieb et al 2004).

Multimodala program och medverkan av lokalsamhället 
relaterat till SMART 
Sett till utformingen och genomförandet av SMARTs kontraktsmetod så bör metoden 
snarare ses som multimodal än skolbaserad. Och strukturen där ungdomar, föräldrar, 
lokalt förenings- och näringsliv, skolan och socialtjänsten möts i ett gemensamt arbete 
för en rökfri ungdomsmiljö stämmer väl överens med de framgångskriterier som identi-
fierats i metaanalyser och andra systematiska översikter av multimodala program. Ett 
perspektiv som innebär att ungdomars vardagsliv omfattar betydligt mer än skoldagen 
och att rökning därför förebyggs bäst utifrån en helhetssyn på ungdomskulturen får här 
stöd i forskningen. Detsamma gäller förhållandet att SMARTs metodik anpassas utifrån 
lokalsamhällets resurser och engagemang. 

Föräldrarnas roll i rökpreventivt arbete
Fler studier pekar mot att föräldrar eller andra centrala vuxenpersoner har en viktig roll 
för ungdomars rökvanor och att ungdomar vill diskutera rökning med sina föräldrar. 
Både samtal i allmänhet mellan föräldrar och barn och mer tydliga kontrollfunktioner 
verkar kunna ha effekt när det gäller att förebygga rökning hos ungdomar (Connell 2009; 
Guilamo-Ramos et al 2010; Guilamo-Ramos et al 2008; Kalesan et al 2006; Nilsson et al 
2009; Nilsson et al 200; Pokhrel et al 2008; Stormshak et al 2011). Det finns dock enskilda 
studier som pekar i motsatt riktning (Wang et al 2012). Det finns också program som 
primärt riktar sig till föräldrarnas roll i alkoholpreventivt arbete, men som också visar 
svaga effekter när det gäller rökning (Schinke et al 2009; Schwinn and Schinke 2010).
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Det tycks som om både föräldrarnas förhållningssätt till rökning och deras egna rökva-
nor har betydelse för om ungdomarna ska börja röka. Den starkaste positiva effekten 
finns om föräldrarna själva inte är rökare och har ett tydligt förhållningssätt till icke-
rökning. Men föräldrar som röker kan också ha en positiv stödjande funktion i rökpre-
ventionsarbete om de tydligt formulerar ett negativt förhållningssätt till och klara regler 
när det gäller rökning (Kalesan et al 2006). Det finns också studier som tyder på att 
den stödjande funktionen kan innehas av andra signifikanta vuxna i ungdomarnas liv. I 
programmet Tobaksfri Duo etableras ett partnerskap mellan den unge och en signifikant 
rökfri vuxenperson, ofta föräldern men också andra närstående, och man har kunnat se 
en tydlig nedgång i ungdomarnas rökning (Nilsson et al 2009). 

En kvalitativ studie visar att föräldrarna gärna talar med sina barn om rökning och att 
barnen vill att föräldrarna ska engagera sig i detta tema. Samtidigt verkar föräldrarna inte 
medvetna om sina möjligheter att påverka ungdomarna när det gäller rökning, och de 
saknar också kunskaper om vilken roll social påverkan har för ungdomarnas rökvanor 
(Guilamo-Ramos et al 2008). Experiment med föräldrarollen i skolbaserade program 
har också visat att involvering av föräldrarna (här modern) i rökpreventiva aktiviteter i 
hemmet ger en lägre andel ungdomar som rökare senaste månaden än enbart skolbase-
rade program (Guilamo-Ramos et al 2010). Det finns också studier som visar att syskons 
rökvanor, oberoende av föräldrarnas, kan ha en signifikant positiv effekt på ungdomar-
nas (Mercken et al 2007).

Föräldrarnas roll i rökpreventivt arbete relaterat till SMART
Genom att SMART inkluderar föräldrarna som en part i kontraktet om rökfrihet etable-
ras förutsättningar för en dialog mellan föräldrar och ungdomar om ungdomarnas mål 
att vara rökfria och om värdet av rökfrihet. De studier som refereras här visar också på 
betydelsen av en öppen kommunikation mellan föräldrar eller andra signifikanta vuxna 
och ungdomar, och att föräldrarna förmedlar tydliga värderingar och förhållningssätt 
kopplade till rökfrihet. SMARTs kontraktsmetod inkluderar inte föräldrarnas rökvanor, 
men forskningen ger stöd för att ett sådant steg skulle ge ytterligare förutsättningar för en 
positiv påverkan på ungdomarna.

Ungdomsgruppens och vänners betydelse
Av de forskningsöversikter och metaanalyser av skolbaserad rökprevention som ingår i 
vårt underlag framgår att vänner och jämnåriga kan ha en central roll i arbetet med att 
förhindra eller fördröja ungdomars rökdebut – något som också framgår av flera av de 
enskilda studierna. Flera studier ser till effekten av kamratledda interventioner jämfört 
med vuxenledda (Arevian 2010; Audrey et al 2008; Audrey et al 2004; Campbell et al 
2008; deVries et al 2006; Lotrean et al 2010; Sciacca et al 2003; Starkey et al 200; Varun 
2008) och en metaanalys av kamratledda program visar att de kan ge en något bättre 
effekt än vuxenledda, speciellt korttidseffekter. Vid kamratledda boostersessioner visar 
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kamratledda program också bättre långtidseffekter (Cuijpers et al 2002). Variationerna 
mellan de i metanalysen ingående studierna är dock stor och det är svårt att dra bestämda 
slutsatser om det är ledarskapet, interventionens omfattning, innehåll, struktur, etc. som 
är avgörande för utfallet. Ett exempel på en mindre studie som också tyder på positiva 
effekter av kamratledda interventioner gäller ASSIST, där inflytelserika ungdomar tränas 
att vara stödjande i olika fritidsaktiviteter (Campbell et al 2008). 

Flera studier visar att vänners rökvanor har en relativt stor betydelse för ungdomars egna 
rökvanor (Bricker et al 2007; Duan et al 2009; Hoffman et al 2007; Lakon & Valente 2012; 
Leatherdale et al 2005; Mercken et al 2011; Mercken et al 2010a; Mercken et al 2010b; 
Mercken et al 2007; Seo & Huang 2012; Simons Morton 2005; Starkey et al 2009). Det 
framstår här som att vänners betydelse är större när det gäller rökdebut och rökvanor än 
vid tyngre drogbruk (Duan et al 2009), men det är osäkert om det är så att ungdomar 
väljer vänner med motsvarande rökvanor som de själva, eller om det är rökvanorna i 
den miljö man vistas som leder till liknande egna rökvanor. Enskilda studier tyder på att 
båda förhållandena har betydelse (Hoffman et al 2007; Mercken et al 2010a; Mercken et 
al 2007; Simons-Morton et al 2007), medan andra tyder på att det i högre grad är så att 
ungdomar väljer vänner med rökvanor motsvarande deras egna än att de påverkas av 
vänner att röka (de Vries et al 2006). Det kan diskuteras om ensidig vänskap har betydelse 
för ungdomars rökvanor, men det tycks som om ömsesidig vänskap leder till att ungdo-
mar påverkas av vännerns rökvanor och val av sociala miljöer (Mercken et al 2007); och 
att det inte bara är existerande vänskap som har betydelse utan också önskan om vänskap 
(Mercken et al 2011). 

Som förväntat visar studier att det i de tidiga barn- och ungdomsåren främst är föräldrar 
och syskon som påverkar ungdomarnas attityder och beteende, medan de längre upp i 
ungdomsåren i betydligt större utsträckning påverkas av vänner (Mercken et al 2009). 
När det gäller syskons betydelse visar studier att syskon som inte röker påverkar i samma 
riktning och motsvarande gäller syskon som röker (Mercken et al 2007).

Sett till pojkar respektive flickor så visar studier att såväl pojkar som flickor väljer vänner 
med liknande rökvanor som de själva, medan unga kvinnor i något högre grad än unga 
män påverkas att röka om de är i en miljö där rökning redan förekommer (Mercken et al 
2010b). Det verkar också som om äldre ungdomar har något större påverkan än jämnåriga 
vid själva övergången till att börja eller att sluta röka (Bricker et al 2007; Leatherdale et al 
2005). 

En ytterligare faktor av betydelse är hur andra dimensioner i en vänskapsrelation än 
rökvanor påverkar ungdomarnas rökvanor. Generellt röker ungdomar som ingår i en 
social miljö i mindre utsträckning än ungdomar som är ensamma eller bara har en vän, 
men det handlar här samtidigt om en komplex kontext där både vänskapens kvalitet 
och struktur, status, etc. tycks ha betydelse (Ennet et al 2008). Det finns också motsatt 
tendens hos så kallade högriskungdomar där forskning tyder på att en central roll i ett 
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socialt nätverk med många nära vänner påverkar i riktning mot mer rökning (Lakon & 
Valente 2012).

Att bedriva rökpreventivt arbete i sociala ungdomsmiljöer aktualiserar också etiska frågor. 
Det är känt att ungdomar som röker på flera sätt är mer sårbara jämfört med ungdomar 
som inte röker. Det gäller bland annat psykisk hälsa, skolprestationer och social förank-
ring. Att satsa starkt på rökfria nätverk, vilket har stöd i forskning, bör samtidigt leda 
till reflektioner kring hur undvika att «straffa» rökbeteenden, och hur man ska förhålla 
sig till grupper av ungdomar som röker (Etter & Bouvier 2006). Frågor som dessa visar 
också på vikten av att använda rökpreventionsprogram med stöd i forskning.

Ungdomsgruppens och vänners betydelse relaterat till 
SMART
Att dela rökfria miljöer med andra ungdomar kan stödja ungdomar att vara rökfria; något 
som gäller oavsett om den unge väljer en rökfri miljö för att han eller hon själv är rökfri, 
eller om att ingå i en rökfri miljö påverkar i rökfri riktning. SMARTs metodik att inte 
bara undervisa och informera om rökfrihet, utan att också arbeta med att etablera rökfria 
nätverk och aktiviteter i samverkan med lokalsamhället har här stöd i dessa studier som 
visar att rökpreventivt arbete riktat mot ungdomars social miljö har en positiv effekt på 
ungdomarnas rökvanor. 

Metodiken kan också relateras till studier som visar att aktiviteter inriktade mot ungdo-
mars sociala färdigheter har en positiv långtidseffekt på deras rökvanor. Det finns också 
forskning som stödjer den kamratledda beståndsdelen i SMARTs metodik att den på 
olika sätt aktiverar ungdomarna själva både i direkt rökpreventiva moment och i rökfria 
fritidsaktiviteter. Etableringen av Smart Ungdom kan ses som en förstärkning av denna 
del av metodiken. 

Kontraktsbaserad rökprevention 
I SMARTs metodik är det kontraktet och dess centrala betydelse som tydligast skiljer ut 
metoden från andra rökpreventionsprogram. Som tidigare beskrivits har det samtidigt 
varit svårt att hitta utvärderingsstudier kring betydelsen av just någon form av kontrakt. 
En manuell sökning har gett ett par mindre studier publicerade före vår egen sökperiod 
där kontrakt ingår som en del i programmet. De visar en positiv effekt av interventionen, 
men tar inte speciellt upp användningen av kontrakten.

Det finns  dock två interventioner i vårt datamaterial som är relevanta för användningen 
av kontrakt. En som tagits upp tidigare är Tobaksfri Duo som också ingår i SMARTs 
verksamhet, och den andra är Smokefree Class Competition (SCC). Den senare har 
funnits i cirka 15 år, används i över 20 europeiska länder, har omfattat över en halv miljon 
ungdomar, och också spritts till bland annat Kanada. En skillnad mellan programmen är 
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att SMART och Tobaksfri Duo arbetar med individuella kontrakt, medan SCC använder 
kontrakt på klassnivå. Det som förenar programmen är att de är multimodala, engagerar 
föräldrar och skola, fokuserar på positiv förstärkning, och inkluderar social inlärnings-
teori och ett fokus på normer. 

Effektstudier av Smokefree Class Competition visar på delvis olika resultat och inter-
ventionen har diskuterats relativt flitigt i vetenskapliga tidskrifter på området. Wiborg 
aochHanewinkel (2002) drar slutsatsen att programmet har en positiv effekt, särskilt när 
det gäller att fördröja ungdomars rökdebut, men de tar inte upp betydelsen av kontraktet 
i sig. Isensee et al (2010) identifierar ingen effekt för icke rökare, men däremot en positiv 
effekt för ungdomar som redan experimenterat med rökning. Studierna har dock kriti-
serats för att uppföljningstiden, ett år, är för kort. Sett till andra studier som rapporterar 
«korttidseffekter» kan dock ett år inte anses som en speciellt kort uppföljningstid. En 
studie som följt ungdomar under cirka två år med en sista uppföljning efter 18 månader 
finner inga effekter av programmet (Schulze et al 2006). Samma slutsats drar en studie av 
ett liknande program i Kanada (Kairouz 2009).

Isensee och Hanewinkel (2012) drar i en metaanalys av fem studier av Smokefree Class 
Competition slutsatsen att interventionen ger en viss positiv effekt, särskilt när det gäller 
aktuell rökning (”current smoking”) i de klasser som deltagit. I metaanalysen går man 
dock inte närmare in på de enskilda komponenterna i programmet, och det är därför 
svårt att uttala sig om effekterna av kontraktet i sig. 

Smokefree Class Competition har kritiserats för att det kan finnas etiska implikationer 
av att interventionen riktar sig till klassnivån, och att det för ungdomar som röker skulle 
kunna leda till en ökad tendens till mobbning och social isolering (Etter & Bouvier 2006). 
En studie av Isensee et al som studerat detta närmare har dock inte funnit några belägg 
för detta. Däremot fann man en något högre frekvens mobbare i rökgruppen innan 
programmet startade. 

Programmet Tobaksfri Duo har inte varit föremål för lika omfattande studier som 
Smokefree Class Competition, men som tidigare beskrivits har Nilsson (2009) påvisat en 
positiv effekt. Fokus i studierna är på det positiva partnerskapet med en signifikant vuxen 
och inte på kontraktsdelen av metoden; men mellan 40 och 50 procent av ungdomarna i 
studien uppger att kontraktet haft betydelse för deras val av drogfrihet.

Kontraktsbaserad rökprevention relaterat till SMART 
Utifrån studier av rökpreventiva interventioner som inkluderar någon form av kontrakt 
är det svårt att dra några säkrare slutsatser om effekterna av kontraktet i sig. Studierna 
pekar åt olika, men en sammanfattande bedömning kan vara att det finns ett visst stöd 
för att de har en effekt i vissa avseenden och för vissa grupper av ungdomar. I fortsatta 
utvärderingar av program som innehåller någon form av kontrakt som centralt inslag är 
det därför önskvärt att effekterna av just den delen av programmet analyseras.
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Om vi ser till kontraktets roll i SMARTs metodik kan det hypotetiskt både ha en direkt 
påverkande roll på rökning, och en mer medierande sådan. Kontraktet kan fungera som 
en symbol för ett personligt val, som en utgångspunkt för samtal kring rökfrihet med 
föräldrar och vänner, och som en gemensam plattform för olika intressenters positivt 
förstärkande rökpreventiva aktiviteter. Kontraktet kan på det sättet knyta samman fakto-
rer som i olika studier identifierats som betydelsefulla för ett effektivt rökpreventivt 
arbete.

Några andra relevanta teman
Den genomgång av forskningsöversikter och metaanalyser, och exempel på enskilda 
studier som vi hittills tagit upp, ger enligt vår bedömning en god sammanfattande bild av 
den centrala forskningsbaserade kunskapen kring skolbaserad multimodal rökprevention. 
Det finns dock några teman som inte framkommit och som vi avslutningsvis vill peka på.

Flera studier pekar mot att vissa skolbaserade program inte är tillräckligt kultursensitiva 
och att det finns ett behov av att i större utsträckning se till ungdomarnas kulturella 
bakgrund vid utformningen av interventioner och att tydligare inrikta dem mot speciella 
målgrupper (Azen et al 2004; Goenka et al 2010; Mitschke et al 2010; Park 2006; Sherman 
& Primack 2009; Unger et al 2004). Även om den kulturella aspekten beaktas på olika sätt 
i interventionerna visar studierna på en viss positiv effekt av kultursensitivitet. Begrep-
pet kultursensitivitet kopplas här i hög grad till etnicitet och då ofta satt i relation till 
majoritetsbefolkningen, men några studier ser till socioekonomisk bakgrund (Mercken et 
al 2012; Kimber et al 2009).

Ett annat tema handlar om värdet av att skolan har riktlinjer/en policy i relation till 
rökning (Barnett et al 2007; Boris et al 2009; Griesbach et al 2002; Hamilton et al 2003; 
Johnson et al 2005; Kayaba et al 2005; Lipperman-Kreda et al 2009; Lovato et al 2010; 
Lovato et al 2007; Murnaghan et al 2008; Murnaghan et al 2007; Trinidad et al 2005; 
Wiium et al 2011; Wiium & Wold 2011; Øverland et al 2010). 

I en forskningssammanställning av Evans-Whipp et al. (2004) framkommer att många 
skolor har sådana riktlinjer, men att de varierar stort ifråga om innehåll, omfattning och 
konsekvenser vid brott mot dem. Det finns också relativt få valida studier som under-
söker effekterna av riktlinjerna. Evans-Whipps sammanställning visar på en viss positiv 
effekt – speciellt om policyn utgör en av flera komponenter i ett omfattande preventions-
program. Samtidigt pekas också här som i vissa andra studier på att det kan finnas etiska 
komplikationer med att använda den här typen av riktlinjer. Detta då man i strävan efter 
rökfrihet riskerar att exkludera sårbara ungdomar från skolkontexten. Det finns också 
studier som visar att effekten av skolsanktioner inte är signifikant (Wiium & Wold 2011).

Fler senare studier studerar effekten av webbaserade interventioner (Bullers et al 2008; 
Cremers et al 2012; Parlove et al 2004; Schinke & Schwinn 2005; Schwinn & Schinke 
2010; Shegog et al 2005; Williams et al 2005). Också här varierar interventionerna stort, 
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men de flesta har en viss skolanknytning; till exempel att den börjar med någon form 
av input från en lärare eller annnan programförmedlare och sedan över tid följs upp 
med olika webbaserade aktiviteter. En fördel med webbaserade interventioner är att de 
är relativt resurseffektiva jämfört med mer personalaktiva interventioner. För många 
ungdomar är internet också ett naturligt forum för olika aktiviteter. 

Fler av de webbaserade interventioner som ingår i vårt datamaterial visar positiva effekter 
jämfört med en kontrollgrupp, men studiernas kvalitet varierar och det är svårt att dra 
några entydiga slutsatser om programformens effekter. Det finns därför ingen grund att 
anta att de i dagsläget kan ersätta traditionella preventionsprogram, men en intressant 
fråga är om webbaserade inslag kan öka effekten hos traditionella program.

Det sista temat knyter an till det tidigare berörda genusperspektivet. Flera studier av 
generella interventioner visar något olika resultat för pojkar och flickor; och försök har 
gjorts att utforma interventioner så att de ska möta män och kvinnor olika, till exempel 
när det gäller relationen mellan rökning och vikt (Gabrhelik et al 2012; Schinke & 
Schwinn 2005; Vigna Taglianti 2009). I vårt underlag framkommer inget stöd för att den 
typen av interventioner fungerar bättre än generella program, men temat bör analyseras 
vidare.

Övriga teman och SMART
De övriga teman vi tagit upp här berör kanske inte kärnan i SMARTs metodik, men 
de kan vara intressanta när det gäller att utveckla kontraktsmetoden och för empiriska 
studier av programmet. Sett till kultursensitivitet kan det till exempel vara intressant att 
se närmare på om och i så fall hur den lokala anpassningen av kontraktsmetoden beaktar 
kulturella komponenter och hur ungdomarna upplever det. Det gäller till exempel om 
olika positivatförstärkande inslag tas emot på samma sätt oberoende av etnisk och socio-
ekonomisk bakgrund. Samma sak gäller om de är lika attraktiva för pojkar som för flickor. 

Skolors riktlinjer och policy när det gäller rökning är inte något som vi har kunnat se 
utgör en del av SMARTs metodik. Samtidigt anger sådana riktlinjer normer för rökning 
på samma sätt som kontraktet och andra inslag i SMARTs arbetssätt gör. En intressant 
fråga här kan vara om och i så fall hur SMARTs arbete med normer samverkar med 
skolans arbete med riktlinjer och policy. 

Vissa studier lyfter fram etiska komplikationer med skolbaserade program och stark 
betoning av rökfrihet och rökfria miljöer på så sätt att det kan drabba ungdomar som 
inte lever upp till dessa normer. Att SMART arbetar med individuella kontrakt och 
med möjlighet till återinträde i programmet efter kontraktsbrott kan motverka sådana 
utestängningsmekanismer. Här kan det samtidigt vara intressant att diskutera hur man 
skulle kunna öka möjligheterna att inom ramen för SMARTs kontraktsmetod nå ungdo-
mar som idag av olika skäl faller utanför programmet. 
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SMART har idag en webbaserad stödfunktion i form av en «kontraktsgenerator» där 
familjer kan pröva kontraktsmetoden från hemmet (www.familjekontrakt.se). En intres-
sant fråga är om ett vidare utnyttjande av webben, till exempel när det gäller pedagogiska 
och positivt förstärkande aktiviteter, skulle kunna ytterligare vitalisera och effektivisera 
kontraktsmetoden. En fråga också här är om man genom fler webbaserade inslag skulle 
kunna nå ungdomar och grupper av ungdomar som man inte når idag. 



36

6. Rökprevention enligt SMARTs kontrakts- 
metod – en bedömning av forskningsläget 
och som evidensbaserad praktik

Mot bakgrund av den genomgång av forskning kring skolbaserad rökprevention som 
gjorts i rapporten ska vi i detta avslutande kapitel göra en bedömning av det vetenskapliga 
stödet för SMARTs kontraktsmetod. Vi ska i detta också beakta innebörden och den 
praktiska tillämpningen av begreppet evidensbaserad praktik. Det första ledet i bedöm-
ningen innebär att se till vad olika utvärderingsstudier, inklusive sammanställningar av 
flera enskilda studier, säger om effekterna av skolbaserad rökprevention och om SMARTs 
kontraktsmetod. Det andra ledet innebär att diskutera dessa resultat i förhållande till en 
strävan att i preventionsarbetet arbeta evidensbaserat. 

Forskningsstödet – försök till en bedömning

Underlaget
Bedömningen av forskningsstödet för skolbaserad rökprevention och SMARTs kontrakts-
metod bygger på en systematisk litteraturgenomgång och genomförandet har beskrivts 
närmare i kapitel 2. Vi har där och i kapitel 1 också beskrivit några av de svårigheter som 
är förknippade med en sådan genomgång som beror på att SMARTs kontraktsmetod och 
många andra preventionsprogram är så kallade multimodala program – det vill säga består 
av flera olika programkomponenter. Det gör det svårt att genomföra effektutvärderingar 
av hög kvalitet som har förutsättningar att statistiskt påvisa en potentiellt existerande 
effekt av programmet; och kopplat till det, vilken påverkan de ingående komponenterna 
var och en och i form av samspelseffekter i så fall bidrar med. Preventionsprogram som 
dessa bygger ofta också på olika former av social interaktion som sker under olika lokala 
förhållanden, vilket inte möjligör ett konstanthållande av genomförande- och utvärde-
ringsbetingelserna (jfr Flygare et al. 2013).

Kvalitetskravet, att i den systematiska litteratursökningen och i senare bedömningar, 
bara inkludera studier av hög kvalitet, har vi försökt att delvis möta genom att enbart ta 
med vetenskapliga artiklar som genomgått en så kallade peer-review granskning – det 
vill säga före publicering bedömts av på området vetenskapligt kompenta forskare. Att 
detta inte är någon garanti för hög kvalitet visar samtidigt det stora antalet peer-review 
granskade vetenskapliga artiklar som nästa undantagslöst sållas bort inför en systema-
tisk bedömning eller metaanalys. Vilka studier som publiceras, hur de bedöms och vilka 
som inkluderas i olika former av systematiska kunskapssammanställningar, har samtidigt 
att göra med vilken tilltro olika delar av forskarsamhället har till olika vetenskapsteo-
retiska utgångspunkter, forskningsdesigner och metoder. I vår egen genomgång av den 
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redan granskade litteraturen har vi försökt att så långt möjligt utifrån underlaget ge en 
resonerande beskrivning av såväl förtjänster som svagheter i programmen och studierna. 
Systematiska litteraturgenomgångar, inklusive denna, ska med andra ord läsas kritiskt 
och styrkan bedömas utifrån förutsättningar och genomförande.

SMARTs kontraktsmetod som skolbaserat multimodalt program
I kapitel fyra har vi beskrivit ett antal systematiska översikter och metaanalyser av skolba-
serade preventionsprogram och identifierat ett antal faktorer som har stöd i forskningen 
att de bidrar till en effektiv rökprevention. Om vi också ser till U.S Department of Health 
and Human Services (2012) senaste rapport om effekterna av skolbaserade preventions-
program och andra intervention mot tobaksanvändning bland ungdomar och unga 
vuxna och vilka komponenter de pekar ut som viktiga i effektiva preventionsprogram, får 
vi följande lista: 

•	 Multimodala program med medverkan från lokalsamhället 

•	 Relativt många sessioner/aktiviteter och pågår under flera år

•	 Användning av sociala påverkansmodeller

•	 Arbetar med normpåverkan, åtaganden att inte använda tobak och olika former 
av positivt förstärkande inslag

•	 Aktiv medverkan av jämnåriga

•	 Hög grad av delaktighet och interaktion mellan ungdomar och andra involverade

•	 Stöd från betydelsefulla vuxna

•	 Uppföljande, förstärkande aktiviteter/sessioner – «boosters»

Sett till programkomponenter och genomförande så innehåller och arbetar SMARTs 
kontraktsmetod med samtliga dessa faktorer. Programmet är skolbaserat, multimodalt 
och bygger på en social påverkansmodell som genom positiv förstärkning och olika 
former av normpåverkande aktiviteter arbetar med att etablera en bestående rökfri social 
grupptillhörighet; och genom kontraktet förbinder sig ungdomarna att inte använda 
tobak. Metodiken bygger på och involverar i hög grad föräldrarna, lokalsamhället, och 
ungdomarnas egna aktiva deltagande och interaktion. Etablerandet av Smart ungdom 
är ett exempel på det senare. Uppföljningarna av kontraktet och de återkommande 
positiva aktiviteterna och andra förmåner kan också ses som varianter av boosterinslag i 
programmet. 

SMARTs kontraktsmetods olika komponenter
Som beskrivits ovan stödjer systematiska översikter och metaanalyser av skolbaserad 
rökprevention användningen av multimodala program. Samma bild och samma betydel-
sefulla faktorer ger översikter och enskilda studier av sådana program. Betydelsen av 
att involvera skolan och lokalsamhället lyfts ofta också fram och att det då görs på ett 
flexibelt sätt utifrån lokalsamhällets karaktär. Vi har också konstaterat att SMARTs 
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kontraktsmetodik innehåller de faktorer som forskningen lyfter fram som centrala; och 
det faktum att kontraktsmetoden initieras och drivs på lokal basis i samverkan med lokala 
intressenter innebär att den också kan svara mot betydelsen av lokal flexibilitet. 

Som tidigare nämnts är det samtidigt ofta svårt att särskilja betydelsen av de olika kompo-
nenterna i multimodala program. För att pröva hållbarheten hos de slutsatser som vi 
dragit har vi därför också i kapitel 5 sett till forskning som fokuserat mer direkt på några 
av de komponenter som ingår i sådana program och i SMARTs metodik: Föräldrarnas 
roll, ungdomsgruppens och vänners betydelse, och kontraktet. 

Studier av föräldrarnas roll i rökpreventivt arbete bekräftar deras centrala betydelse för 
samtal kring rökning och också som utövare av en viss kontrollfunktion. En faktor som 
kan underlätta en sådan roll inom SMARTs metodik är att hanterandet av kontraktet i 
stor utsträckning sker i en interaktion mellan föräldrar och ungdomar. Forskning kring 
ungdomsgruppens och vänners betydelse visar att dela rökfria miljöer med andra ungdo-
mar stödjer rökfrihet. Här kan SMARTs arbete med att etablera rökfria nätverk och 
aktiviteter ses som centralt.

Inom rökpreventionsprogram används ibland olika former av kontrakt; men då utvärde-
ringar av programmen inte speciellt har sett till kontraktets roll, är det svårt att dra några 
säkra slutsatser om dess betydelse. Men om vi ser till metodiken i kontraktsmetoden, så 
innebär kontraktet ett val och en förbindelse att inte använda tobak under en viss tid, 
något som har stöd i forskningen; och det kan också ha en medierande roll som symbol 
och utgångspunkt för samtal och aktiviteter som involverar olika intressenter och som 
promoverar rökfrihet. Den tidigare nämnda danska studien (Andersen et al 2015) av ett 
preventionsprogram som bland annat utgår från SMART:s Tobaksfri Duo, och där ett 
kontrakt och en dialog som stödjer rökfrihet mellan ungdomen och föräldrarna är en av 
de centrala komponenterna, ger också stöd för SMART:s kontraktsmetod.

En samlad bedömning av forskningsstödet 
Om vi ser till forskningen kring effekter av skolbaserad rökprevention så pekar den delvis 
åt olika håll. Internationellt välrenommerade forskare och myndighet har dock identi-
fierat ett antal gemensamma faktorer eller komponenter i effektiva preventionsprogram 
– och den systematiska översikt vi gjort här visar att SMARTs kontraktsmetod innehåller 
och arbetar med samtliga dessa komponenter. Det finns således ett dokumenterat veten-
skapligt stöd, evidens, för att SMARTs kontraktsmetod innehåller de komponenter som 
i internationell forskning pekas ut som verksamma i effektiv skolbaserad rökprevention. 
Att i praktiken överföra forskningsresultat från en kontext till en annan innebär dock 
ingen garanti för nya positiva resultat.
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SMARTs kontraktsmetod som evidensbaserad praktik

Begreppet evidensbaserad praktik
Att arbeta evidensbaserat innebär i sin ursprungliga form inom medicinen att läkaren i 
sitt kliniska patientarbete beaktar tre kunskapskällor – forskningen, den professionella, 
beprövade erfarenheten, och patientens värderingar (Sackett et al. 1997). Ibland talar vi 
också om det som en evidensbaserad beslutsprocess. När vi idag talar om evidensbaserad 
praktik, som då också omfattar bland annat socialt arbete, omvårdnad och psykoterapi, 
inkluderas ofta också patientens, klientens, etc situation samt kontextuella omständighe-
ter som en del av praktiken (Haynes, Devereaux & Guyatt 2002; Socialstyrelsen 2012). 
Vi talar idag också om evidensbaserad prevention och evidensbaserat folkhälsoarbete. 
Grundmodellen och principerna är desamma, men den kontext man då avser är större 
och kan omfatta hela befolkningar eller grupper i befolkningen, eller olika miljöer som 
till exempel skolor, arbetsplatser eller socialt utsatta bostadsområden. 

En viktig utgångspunkt är också innebörden av begreppet «evidensbaserade metoder». 
Att en metod är evidensbaserad innebär förenklat att vetenskapliga studier har visat att 
den i genomsnitt ger positiva effekter för den grupp individer den prövats på. Det innebär 
att en metod aldrig är evidensbaserad för en viss specifik individ, eller garanterat ger 
samma effekter för andra liknande grupper eller individer. Detsamma gäller betydelsen 
av under vilka förutsättningar den aktuella interventionen genomförs jämfört med de 
ursprungliga som legat till grund för evidensbaseringen. Två faktorer som är centrala 
när det gäller att bedöma kontraktsmetoden inom ramen för en evidensbaserad praktik 
är därför individ- eller målgruppsanpassning och individ- eller målgruppsrationalitet 
(Oscarsson 2009); faktorer som knyter an till den utvidgade innebörden av EBP (se ovan) 
som också inkluderar klientens, individens situation, och interventionens kontextuella 
omständigheter.

Att en metod bara är evidensbaserad för vissa specifika grupper och under vissa kontex-
tuella omständigheter följer att den kan behöva individ- eller målgruppsanpassas när 
den ska tillämpas i ett annat sammanhang. Det innebär att när vi vill använda oss av 
evidensbaserade metoder i vår egen praktik måste vi beakta på vilket sätt de individer 
eller grupper vi arbetar med liknar de ursprungliga. Vilka egenskaper eller andra förhål-
landen som är viktiga att se till beror dels på den betydelse de kan ha för det faktiska 
genomförandet av interventionen, dels på vad de kan tänkas påverka hos målgruppen. 
Förutom kön och ålder kan det till exempel gälla socioekonomiska, kulturella och etniska 
faktorer. Ett exempel kan vara att ett rökpreventionsprogram som är framgångsrikt för 
medelklassungdomar i en villaförort, kanske inte är det för ungdomar i ett socioekono-
miskt utsatt miljonprogramsområde. 

Individ-/målgruppsrationalitet har att göra med att skolbaserade rökpreventionsprograms 
effekter, liksom i princip alla psykosociala interventioners, är beroende av om de indivi-
der och grupper de riktar sig till uppfattar dem som efterstävansvärda och realistiska 
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alternativ till de förhållningssätt, handlingar eller miljöer som interventionen vill påverka 
– som rationella i förhållande till egna preferenser. Om jag inte ser budskapet och de 
alternativ preventionsprogrammet erbjuder som attraktiva, minskar sannolikheten att jag 
prövar på dem. 

En bedömning av SMARTs kontraktsmetod som evidensbaserad praktik innebär således 
inte bara en bedömning av vilka effekter som framkommer i utvärderingsstudier, utan 
också hur metoden kan uppfylla krav som individ-/målgruppsanpassning och rationalitet.

SMARTs kontraktmetod som evidensbaserad praktik – en bedömning
Vi har pekat på fem komponenter i en evidensbaserad praktik eller beslutsprocess: veten-
skaplig evidens, individens värderingar, individen-/målgruppsanpassning, individ-/
målgruppsrationalitet, och professionell beprövad erfarenhet. Av dessa har vi konstaterat 
att SMARTs kontraktsmetod innehåller de komponenter som i internationell forskning 
pekas ut som betydelsefulla för effektiv skolbaserad rökprevention. Metoden uppfyller i 
den bemärkelsen kravet på att stödjas av vetenskaplig evidens.

När det gäller professionell beprövad erfarenhet bygger SMARTs kontraktsmetod bland 
annat på erfarenheter från rökpreventivt arbete inom idrottsrörelsen och inom kommunal 
och landstingskommunal verksamhet. I fallet med SMARTs kontraktsmetod så initieras 
och genomförs det professionella lokala preventionsarbetet av bland annat pedagoger och 
folkhälsopersonal; och det sker med stöd av Riksförbundet SMART och forskningsex-
pertis i form av SMARTs vetenskapliga råd. Det finns således en professionell vetenskap-
lig och erfarenhetsbaserad grund för att arbeta med kontraktsmetoden generellt och för 
den lokala tillämpningen av metoden.

När det gäller de tre övriga faktorer som är centrala för en evidensbaserad praktik, indivi-
dens värderingar, individ-/målgruppsanpassning och individ-/målgrupps-rationalitet, så 
har kontraktsmetod goda förutsättningar att möta dessa. 

Metodiken utgår från en process och en dialog mellan den unge, föräldrarna och en 
medarbetare från SMART som mynnar ut i ett individuellt kontrakt. Och genom sin 
lokala förankring och aktiva medverkan av ungdomarna själva med nätverksbyggande 
och positivt förstärkande aktiviter, finns möjlighet till anpassning utifrån såväl intressen-
ter som skola,näringsliv och socialtjänst, som ungdomarnas egna värderingar, erfarenhe-
ter och önskemål. Det vill säga, programmets form och innehåll och de aktiviteter och 
andra möjligheter det erbjuder, kan uppfattas som rationella av de deltagade individerna.

Det kan här vara intressant att uppmärksamma att det faktum att de professionella 
genomför det lokala preventionsarbetet tillsammans ungdomar innebär att arbetet sker 
i ett samspel mellan professionell expertis och vad som i internationell forskning har 
kallats brukarnas erfarenhetsbaserade kunskap (Borkman 1976) – här ungdomarnas egna 
erfarenheter och de kunskaper de genererar. Betydelsen av samspelet mellan professionell 
kunskap och erfarenhet och målgruppens egna, «levda» erfarenheter och kunskaper, har 



41

under senare år uppmärksammats alltmer inom hälso- och sjukvården och socialt arbete 
av såväl etiska som interventionsmässiga och demokratiska skäl.

Sett till innebörden och den praktiska tillämpningen av begreppet evidensbaserad 
praktik, så är bedömningen att SMARTs kontraktsmetod kan uppfylla de grundläggande 
förutsättningarna för en sådan. Metodens olika komponenter har stöd i forskning, det 
praktiska genomförandet har en grund i en kombination av professionell vetenskaplig och 
erfarenhetsbaserad kunskap, och genomförandet möjliggör såväl individ-/målgruppsan-
passning och rationalitet som hänsynstagande till kontextuella omständigheter.
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Bilaga 1 Översikt över databassökningen

Databas Sökdatum Sökord Antal 
träffar

Inte 
relevanta

Inkluderade

Cinahl Plus 17 okt 2012 (MH »Smoking/PC«) AND 
(MH »Adolescence«) AND 
(MH »Schools«)

37 28 9

24 sept 2012 (MH ”Smoking/PC”) AND 
(MH ”adolescence” AND 
schools
NOT cessation

221 152 69

Academic 
Search 
Premier

17 okt 2012 (DE »SMOKING«)  AND  (DE 
»PREVENTION«)  AND  (DE 
»ADOLESCENCE«)  AND  (DE 
»SCHOOLS«)

1 1

27 sept 2012 Smoking  AND prevention 
AND adolescent AND school 
NOT cessation

442 369 73

ASSIA 17 okt 2012 su(smoking) AND 
su((adolescence OR »young 
people«)) AND su(prevention) 
AND su(schools)

1 1 1

27 sept 2012 Smoking AND Prevention 
AND adolescent AND school 
NOT cessation

157 129 28

Soc
Index

17 okt 2012 (DE »SMOKING« AND 
prevention AND DE Adoles-
cence AND DE schools)

2 2

27 sept 2012 Smoking AND prevention 
AND adolescent AND school 
NOT cessation

79 62 17

SSA/SA 17 okt 2012 SU.EXACT (»Smoking«) AND 
SU.EXACT (»Prevention«) 
AND SU.EXACT.EXPLODE 
(»Adolescents«) AND 
SU.EXACT (»Schools«)

5 2 3

24 sept 2012 Smoking AND prevention 
AND adolescent AND school 
NOT cessation

66 54 12

MedLine 21 nov 2012 »smoking prevention« AND 
(MH »Adolescent«) AND (MH 
»Schools«) NOT cessation

97 62 35

PsycInfo 22 nov 2012 (all(smoking prevention) AND 
all (adolescent OR young 
people) AND all(schools) NOT 
all(cessation))

550 507 42
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