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Sammanfattning 
Folkhälsa berör många samhällsområden och det är mycket viktigt att alla människor tar del 
av information och kunskap om hälsa. Rökning är en stor fara för folkhälsan som ständigt är 
aktuell och många projekt påbörjas just för att få en minskning av tobaksanvändning och 
förhindra ohälsa på grund av rökning. Särskilt viktigt är det att studera rökning bland unga. 
Syftet med den här uppsatsen är studera hur rökvanor ser ut och förändras bland ungdomar 
vid 11 och 15 års ålder och hur rökvanorna kan relateras till alkoholvanor, socioekonomi och 
fysisk aktivitet. Metoden innebar användning av enkätdata från Statens folkhälsoinstituts 
färdigställda enkäter. Undersökningen handlar om Skolbarns hälsovanor och genomförs vart 
fjärde år sedan 1985/1986. De utvalda ungdomarna i studien var de som var födda år 1994 
och det var 3465 som svarade. De var då 11 respektive 15 år när de svarade på enkäterna. 
Resultatet efter bearbetning i programmet SPSS visade att fler flickor än pojkar röker men att 
pojkarna hade en tidigare rökdebut. De som röker trivdes i mindre grad med livet än icke 
rökare. Även minskat intresse från föräldrar, brist på fysisk aktivitet och ökad stress var 
faktorer som gick hand i hand med barnens rökning.  
 Resultatet påpekar att det är viktigt att börja med insatser i tidiga tonåren då det kan förhindra 
början på tonåringarnas rökvanor. Även att koppla ihop denna insats mot rökning med alkohol 
då faktorerna tycks hänga samman. En viktig faktor för som relaterar till lägre andel rökande 
tonåringar är föräldraengagemang.  Att arbeta för en ökad fysisk aktivitet på fritiden kan 
också vara en faktor som kan medföra en minskning av rökning.  
 
Nyckelord 
Förebyggande, föräldrar, hälsofrämjande, passiv rökare, rökning, barn. 
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Abstract 
Public health touches many areas of society and it is vital that all people are taking note of the 
information and knowledge about health. Smoking is a major public health hazard that 
constantly exists and many projects are launched just to get a decrease in tobacco use and 
prevent ill health due to smoking. It is particularly important to study smoking among young 
people. The purpose of this paper is to study how smoking behavior change among young 
people between 11 and 15 years of age and  how smoking behavior can be related to alcohol 
consumption, socioeconomic and physical activity. The method implicated the usage of 
survey data from the  Public health Agency of Sweden completed questionnaires. The survey 
is about schoolchildren’s  health  habits  and  is  conducted every four years since 1985 / 1986. 
The selected youth in the study were those who were born in 1994 and there were 3465 
respondents. They were then 11 and 15 years old when they responded to the questionnaires. 
The result after processing in the SPSS program showed that there were more girls than boys 
that smoke but the boys had an earlier smoking debut. Those who smoke thrived in lesser 
degree in life than non-smokers. Also decreased interest from parents, lack of physical 
activity and increased stress were factors that went hand in hand with children's smoking. 
It is important to start with interventions in early adolescence as it can prevent the start of the 
teenagers' smoking habits. Also linking this effort against smoking with alcohol as the factors 
seems to be connected. A key factor for the teens is parental involvement. Working for an 
increased physical activity in leisure time may also be a factor that could lead to a decrease in 
smoking. 

Key words  
Prevention, parents, health promotion, passive smoking, smoking, children. 
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Förord 
Jag vill ge ett stort tack till Statens folkhälsoinstitut som gjorde detta möjligt genom att dela 
med sig av sitt material. Utan deras hjälp hade det inte varit möjligt att få sammanställa ett 
sådant stort urval. Då jag som skribent är intresserad av barn och deras rökvanor eftersom det 
är ett stort folkhälsoproblem, föll de naturligt att skriva om detta i min uppsats. 
Jag vill också tacka mina handledare Ingemar Andersson och Bengt Selghed för deras stöd 
och synpunkter genom min arbetsprocess. 
Kristianstad 2014-03-31 
Emelie Svensson 
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Bakgrund 
WHO, som är en förkortning av Världshälsoorganisationen, hade som ett internationellt mål 
att rökningen bland landets befolkning skulle minskas ner till att mindre än 20 procent av 
befolkningen skulle vara rökare inom 9 år. Sverige är ett av de få länder som har lyckats med 
detta (Hasselgren, 2002). Mindre än 20 procent av Sveriges befolkning röker i nuläget. Det 
som skiljer Sverige från andra länder är att det är flest kvinnor i landet som röker, då det i 
andra länder är vanligast att männen röker. År 2001 var det 19 procent av Sveriges befolkning 
som rökte vilket uppskattas till ungefär 1 miljon människor (Hasselgren, 2002). De siffrorna 
har sjunkit och 2010 var det 16 procent av Sveriges befolkning som rökte (Europiska 
kommissionen, 2010). 
CAN som är en förkortning av Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning har i 
över 30 år gjort en årlig drogvaneundersökning bland elever som går i årskurs nio 
(Hasselgren, 2002). År 2009 var det i Sverige 11,1 procent av 13-17 åringarnas föräldrar som 
rökte (Hasselgren, 2002). Under 1970-talet förekom det en kraftig minskning av andelen 
rökande elever i årskurs 9. Mellan 1971 och 1983 skedde en minskning av antalet rökande 
från 41 till 19 procent bland pojkarna och från 47 till 30 procent bland flickorna. Men tyvärr 
är procentsatserna inte tillräckligt säkra då dessa enkätfrågor till studien har ändrats vid två 
tillfällen, 1983 och 1997. Mellan år 1983 och 1988 konstaterades det att ungdomarnas 
rökvanor var relativt oförändrade medan det efter 1988 ökade igen. Efter år 1991 skedde 
återigen en minskning. År 2001 var det 10 procent av pojkarna och 16 procent bland flickorna 
i årskurs 9 som angav att de rökte dagligen eller nästan varje dag (Hasselgren, 2002).  
 
Rökning innebär en stor fara för såväl rökaren som för de passiva rökarna, det vill säga de 
som inte röker men ändå andas in röken från en cigarett. Trots en artonårsgräns för att köpa 
cigaretter är det en stor mängd barn under arton år som röker. Rökning är en stor hälsofara, 
både vuxna och barn måste lära sig hur man ska ta tag i problemet att barnen inte börjar röka 
eller de som redan röker inte fortsätter med det. Det är under skolåldern som barnen 
grundlägger sina levnadsvanor och livsstilar, där ibland även sina tobaksvanor (Wadman & 
Berg, 2009). Det finns många olika program som skapas för att förebygga rökning och 
speciellt rökning bland barn, exempel på dessa program är Lions Quest och Projekt Charlie. 
De arbetar mycket stort mot droger och våld i skola och samhälle, de vill förmedla 
värderingar till barnen, att skapa en negativ relation kring droger men även att stärka 
kamratskapet bland barnen och öka deras självförtroende. Programmen är långsiktiga och 
basen är att under hela skoltiden ha återkommande lektioner (Post & Gilljam, 2003). 
Rökning ger konsekvenser, desto längre rökningen pågår desto fler konsekvenser får en 
rökare. De som börjar röka i tonåren har tre gånger större risk att dö i förtid, redan i åldern 35-
69 år. Hela 6 400 personer i Sverige dör varje år på grund av de sjukdomar de ådragit sig av 
rökning. Rökning medför större risker att drabbas av stroke, pulsåderbristning, kärlkramp i 
benen och kroniskt obstruktiv lungsjukdom vilket förkortas KOL. Flera sorters cancer som 
lungcancer, magcancer, strupcancer, njurcancer med mera är vanliga effekter av rökning. 
Även om en person inte röker finns det risk att bli drabbad av dessa sjukdomar genom att vara 
passiv rökare (A Non Smoking Generation, 2011). 

Med hänsyn till ovanstående fakta kommer den aktuella studien att fokuseras på barnens 
rökvanor, i förhållande till alkohol, föräldraengagemang, fysisk aktivitet, koncentration och 
trivsel i livet. Studien avser också att belysa vilken utveckling av rökvanorna som sker bland 
svenska barn mellan 11 och 15 år. 
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Litteraturgenomgång 
 
Nationellt folkhälsomål 
Sveriges folkhälsoarbete berör och påverkar många samhällsområden, därför finns elva 
övergripande målområden för den svenska folkhälsan som ger vägledning. Folkhälsan är ett 
brett ämne som berör allt från individens egna val och vanor till yttre miljön och människans 
demokratiska rättigheter i samhället (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Av de 11 målområden 
vi har i Sverige handlar det elfte och sista om tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. 
Målområdet bygger på att minska bruk av alkohol och tobak, ett samhälle fritt från narkotika 
och doping samt en minskning av överdrivet spelande (Risbeck, 2011). 
 
Rökning och dess effekter 
Trots ett ökat medvetande om tobakens skadlighet, börjar fortfarande mer än 20 000 barn 
varje år med tobak. Att röka eller snusa är en vana som människor lär sig, det är inget som är 
medfött. De som börjar röka och fortsätter med det kommer med stor risk att hamna i ett 
beroende som både är långvarigt och svårt att ta sig ur (Pellmer & Wramners, 2009). 
Socialstyrelsen (2009) framhåller att ungefär 50 ämnen i en cigarett frigörs vid förbränning 
som misstänks kunna orsaka cancer. De som är passivrökare får i sig större mängder giftiga 
ämnen än de som är vanliga rökare. Alltså kan rökningen vara skadligare för människor som 
är passiv rökare än för dem som är rökare. Analyser av tidigare studier visar att risken för 
luftvägssjukdomar hos barn, främst astma ökar med 50 procent om någon av föräldrarna 
röker. Risken för att ofta drabbas av öroninflammation ökar även det med 50 procent om 
någon av föräldrarna röker. Studier visar även att barn som blir utsatta för passiv rökning 
löper högre risk att utveckla allergi mot pollen, pälsdjur eller livsmedel (Socialstyrelsen, 
2009). 
 
Rökning gör att kroppen åldras i förtid (Wallskär, 2011). Att vara rökare innebär flera följder 
såsom att rökarna får försämrad blodcirkulation, försämrat lukt- och smaksinne, deras 
andedräkt blir illaluktande och de får röklukt på hår, hud och kläder som är svår att få bort (A 
Non Smoking Generation, 2011). En studie gjord av Miller (2005) visar att de barn som röker 
har större benägenhet att ha ett svagare band till sina föräldrar och ett mer dåligt uppförande i 
skolan. De tenderar till att ha lägre självkänsla, sämre akademiska prestationer och deras 
utbildningsnivå är oftast låg. Genom att de är rökare har de större benägenhet till att använda 
alkohol och även andra droger. Rökarna tenderar även till att ha större psykosociala 
anpassningsproblem än de som är icke rökare eller de som röker väldigt sällan (Miller, 2005). 
Wadman & Berg (2009) anser att elever som trivs i skolan har ett skydd mot tobaks- 
narkotika- och alkoholbruk. 
 
I en annan studie av Celermajer, Sorensen, Georgakopoulos, Bull, Thomas, Robinson och 
Deanfield, (1993) gjordes tester på människor i åldrarna 15-57 år där de som var test personer 
hade en frisk familjebakgrund utan kärlsjukdomar. Dessa personer rökte mellan 1- 75 paket 
cigaretter per år. Det visade sig att dessa personer oberoende hur många paket cigaretter de 
rökte kunde det urskiljas om en person var rökare eller ej genom en kroppsanalys. I en studie 
av Akthar (2007) visade det sig att barn som blev utsatta för passiv rökning hade sämre 
koncentrationsförmåga, än de barn som ej blev utsatta för det. Efter att ett rökförbud införts i 
Skottland 2007 märktes det direkt att det blev en förändring av rökande föräldrar i hemmen. 
På kort sikt har rökförbudet haft en positiv inverkan på ungdomars hälsa (Akthar, 2007). 
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Ungas uppväxtvillkor och den sociala påverkan 
Det har visat sig att användning av tobak och alkohol har en stark koppling till varandra. Det 
är även allt fler barn som prövar på cannabis, oftast är det de som röker vanliga cigaretter som 
är mer nyfikna på att pröva på cannabis. Det barnen oftast inte förstår, är att även om de bara 
provar några enstaka gånger är det väldigt lätt att bli beroende av cigaretter, men även av 
cannabis och andra droger (Cronberg, 2011). A Non Smoking Generation har ett samarbete 
med Statens folkhälsoinstitut att försöka uppmuntra föräldrar att sluta röka på grund av att 
barn som har rökande föräldrar har dubbelt så stor risk att själva blir rökare. Nästan två av 
fem barn till rökande föräldrar riskerar att själva bli rökare. Det är dubbelt så stor andel 
jämfört med barnen till icke rökande föräldrar. Ingen vet exakt vad skillnaden beror på, men 
ett tungt argument är föräldrarnas eget beteende och deras vanor (Statens folkhälsoinstitut, 
2009).  Woods, Springett, Porcellato och Dugdill (2005) utförde en studie där de tittade på 
barn i åldrarna 4- 8 år och hur de kände sig när de utsätts för passiv rökning. Sex skolor i 
Liverpool deltog i undersökningen där det utfördes både kvantitativa och kvalitativa metoder. 
Resultatet visade att barnen har en förståelse för hälsofaran för såväl rökare som passiv 
rökare. Barnen som var i åldern 4-7 uttryckte sina negativa känslor när de utsattes för rök från 
cigaretter, medan barn i 8 års ålder uttryckte negativitet kring ämnet rökning. Åttaåringarna 
kände att de kunde konfrontera en rökare som vanligtvis var en förälder för att de skulle sluta 
röka men det visade sig att inga åtgärder förekom och då barnet begav sig till ett annat rum 
istället. I studien tyder det på att barn är väldigt mottagliga för information om risker med 
rökning redan under de första åren i grundskolan (Woods, Springett, Porcellato och Dugdill, 
2005). 

Post och Gilljam (2003) framhåller att människor som börjar röka går igenom en process som 
oftast innehåller fem steg. Alla stegen är inte nödvändiga men det går oftast från förberedelse, 
försök, experimentera med rökningen till regelbunden rökning och ett beroende som ökar 
gradvis. Det första steget, den så kallade förberedelsen sker genom en omedveten påverkan på 
barnets personlighetsutveckling och familjens attityder. Den andra fasen, försöksstadiet, 
brukar räknas de två till fyra första gångerna som ungdomen röker. Här kommer oftast trycket 
från kamraterna in då de oftast är det som gör att unga testar på rökning. Den tredje fasen är 
experimenteringen, då de testar sig fram med rökningen. Något som är en viktig roll för 
övergången är sociala normer och- förebilders påverkan. Den fjärde fasen är regelbunden 
rökning där spelar tillgängligheten för cigaretter, kamraters påverkan och den egna 
självkänslan en stor roll. Sedan kommer den sista fasen vilket är beroendestadiet. Där har 
beroendet av nikotin uppkommit och när de försöker sluta uppstår stora abstinensbesvär, 
vilket då ökar risken att få ett återfall (Post & Gilljam, 2003). 

I en annan studie gjord av Buller, Borland, Woodall, Hall, Burris-Woodall och Voeks (2003) 
var syftet att utforska mönster mellan rökning, sociala sammanhang och attityder. De som 
deltog i studien var 982 barn i åldrarna 11-15 år. I resultatet var det 43 procent av barnen som 
rökte och 57 procent hade aldrig rökt.  I enkäterna visade det sig att barn som hade familj, 
vänner eller dylikt i sin närhet som rökte oftast hade en positiv syn på rökning oberoende om 
de rökte själva eller ej. Många barn känner att de kan stå emot trycket om de hamnar i en 
situation där någon försöker få den att röka, men om de jämt och ständigt ofta är i en sits där 
familj och vänner röker så är de även svårare att stå emot då det är mer lättillgängligt. Det 
visade sig även att det är lättare att få barn som aldrig rökt en cigarett att aldrig börja röka, än 
de barn som redan har provat på att röka (Buller, Borland, Woodall, Hall, Burris-Woodall och 
Voeks, 2003). 
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Det är en märkbar skillnad i barnens hemmiljöer om föräldrarna är rökare eller icke-rökare. 
Det har visat sig att idag röker 10 % av barnen till icke-rökande föräldrar som är emot rökning 
och 26 % av barnen till icke rökande föräldrar men med en tillåtande attityd till rökning. 
Jämförelsevis är 38 % av barnen rökare som har rökande föräldrar med en tillåtande attityd till 
rökning, men endast 12 % av barnen röker som har rökande föräldrar men som förbjuder sina 
barn att röka (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 
 
 I flera studier har det visat sig att tonåringar som utsätts för marknadsföring av cigaretter har 
en större sannolikhet att börja röka. Många tonåringar menar till exempel att om de utsätts för 
filmer där rökning förekommer är det en grund till att även de börjar röka.  I antirök 
kampanjer har skolor börjat visa en film som ska förmedla två budskap till de som ser den. 
Dels att alltid säga nej, våga vägra att börja röka och dels att sluta använda tobak innan det 
dödar dig. Efter att elever hade fått se filmen fick alla med sig en bok hem för att kunna 
diskutera vidare med sina föräldrar och andra deltagare (Surani, Reddy, Houlihan, Parrisch, 
Evans- Hudnall och Guntupalli, 2011). 

Folkhälsoarbete 
Theory of social learning även kallat modellinlärning på svenska är en teori som Albert 
Bandura skapat och som används en hel del i hälsokommunikationskampanjer. Huvudtanken 
bakom teorin är att människor lär sig av att observera andra människor, som då till exempel 
modeller/förebilders liv. Vad barnen ser på till exempel tv och filmer kan de ta efter, då de har 
dem som förebilder och allt de gör på film och tv vill barnen också göra. Därför uppmanas 
oftast stora förebilder att delta i kampanjer mot rökning och alkohol för att förklara riskerna 
med att börja röka och dricka (Jarlbro, 2004). 
 
Tre organisationer har alla ett gemensamt mål A Non Smoking Generation (NSG), 
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF). De 
alla jobbar för att barn ska välja en drogfri livsstil vilket då är att utesluta tobak, alkohol och 
narkotika ur sina liv. De alla gör ett framgångsrikt arbete, vilket de visar genom kampanjer, 
opinionsbildningar, metodutveckling, materialproduktion och utbildningar (Odén, 2009). 
A Non Smoking Generation fokuserar mycket på kampanjarbeten, publika aktiviteter, 
opinionsbildning och de har också en väldigt stark närvaro i skolor (A Non Smoking 
Generation, 2013). Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle är religiöst och partipolitiskt, en 
obunden organisation som fokuserar på att få ett narkotikafritt samhälle genom att de bildar 
en opinion för restriktiv narkotikapolitik med en särskild fokusering på förebyggande insatser 
(Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, 2013). Ungdomens Nykterhetsförbund är en 
ungdomsorganisation där medlemmarna är mellan 13-25 år gamla. De fokuserar mest på att 
med en politisk påverkan stötta barn i missbruksmiljöer (Ungdomens Nykterhetsförbund, 
2013). 
 
 Smokebusters är en klubb som ska förhindra att unga börjar röka även att de som redan röker 
ska sluta upp med rökningen. Klubben vänder sig till 12-15 åringar för att förhindra dem att 
hamna i tobaksmissbruket. För att barnen ska lockas att vara med i klubben anordnade 
klubben olika aktiviteter och de fick information om hur skadligt det är med rökning. Inte alla 
klubbar men de flesta har medlemskap, de betalar en liten avgift. Anledningen till varför de 
gör det är för att barn känner att det har större värde om de måste betala för att vara med. Det 
som kan ske då är att det blir ett stort bortfall för att de barnen med sämre socioekonomisk 
status utesluts. På klubben anordnade arrangörerna olika aktiviteter och evenemang till 
exempel olika sportaktiviteter, disco, utflykter, workshops, modevisningar och fester. I 
klubben hade arrangörerna även olika antirök aktiviteter där barnen skulle samla poäng för 
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olika antirök aktiviteter, genom att göra dessa aktiviteter samlade de poäng och kunde senare 
få brons, silver eller guld certifikat för att de hade medverkat. En av klubbarna gjorde en 
undersökning med 50 föräldrar, 84 % av dem rapporterade att de ansåg att klubben var en 
utmärkt klubb för deras barn. Efter utvärdering av klubbarna visar det sig att de barn som ej 
rökte när de började i klubben lyckats att inte börja när de väl slutat i klubben men för de barn 
som redan rökte när de blev medlemmar i klubben fortsatte att röka även efter klubben var 
slut (Bruce & Van Teijlingen, 1999).  
 
Ett annat program är Tobaksfritt par/duo/trio som är en kontakt metod. I detta program lovar 
en vuxen att stödja ett barn och detta barn lovar i sin tur att förbli tobaksfri, väldigt ofta finns 
det inslag av olika slags belöningar om barnet håller sitt löfte (Post & Gilljam, 2003).  
 
Ytterligare ett program heter En Rökfri Generation vilket arbetar mycket med att förhindra 
rökdebuten hos barnen. De arbetar med metoder som att göra klassbesök, då har de med sig 
en förebild som föreläser, de genomför även rollspel och barnen får träna på olika 
argumentationstekniker, att de lär sig stå på sig och ta ställning till tobak (Post & Gilljam, 
2003). 
 
Det är viktigt att börja förebygga rökning bland barn i tid, då de som utsätts för sina föräldrars 
rökning men också ett stort grupptryck har lättare att börja röka i tidig ålder. Det kan vara 
svårt att få fram på ett pedagogiskt sätt vad rökning gör för små barn då de ofta har svårt att 
koncentrera sig en längre stund och att förstå skadeverkningar rökning egentligen gör. En 
anti-tobaks program har då utvecklat en video som är tecknad vilket ska försöka få de små 
barnen att tycka det är mer intressant och lättare ta till sig informationen. Barnen fick även en 
tecknad bok efter filmen som skulle göra att det var roligare att bläddra i och ta upp 
informationen. Barnen kunde ta denna bok hem, och då kunde föräldrarna med jämna mellan 
rum bläddra i den med barnen så att informationen hålls levande (Salim, Surani & Raghu, 
2011).  Slutsatsen är att videofilmer för barn har blivit ett lätt sätt att få barn att ta in 
information på ett roligt sätt vilket antirökningsprogrammet har utnyttjat. Antirökprogrammet 
hoppas att detta sätt kommer att bli förtroget i skolornas läroplan för att förhindra rökning 
(Salim, Surani & Raghu, 2011). 
 
Inom den nationella nivån för att förhindra eller stoppa rökningen finns det en lag utformad 
av EU där det måste finnas varningstexter på cigarettpaketen. Reglerna gäller att det ska 
finnas en varningstext på båda sidorna. Detta gäller för tobaksvaror som är avsedda att rökas. 
I varningstexterna ska det stå med stora och synliga bokstäver att rökning dödar, och att 
rökning skadar allvarligt dig själv och personer i din omgivning. Det måste även finnas med 
en innehållsdeklaration på cigarettpaketen där rökens innehåll som består utav tjära, nikotin 
och kolmonoxid redovisas. Enligt EU:s regler får det även finnas varningsbilder på 
cigarettpaketen men på Sveriges cigarettpaket finns det ännu inte (Tobaksfakta, 2012). 
Marknadsföring utav tobaksreklam är förbjuden i periodisk press, radio och TV. Med detta 
menas att det är förbjudet med utomhusreklam och direktreklam, tobaksreklam vid 
sportevenemang, på bio och liknande. Den 1 juli 2005 blev även utomhusreklam vid olika 
säljställen förbjuden. Reklam inne på säljställena skall placeras i den utsträckningen att det 
inte är synligt utifrån (Tobaksfakta, 2012).  
 
En effektiv åtgärd för att minska tobakskonsumtionen är att höja priset på tobak genom 
tobaksskatten. Att göra en prishöjning på 10 procent ger ungefär 4 procents minskning av den 
totala konsumtionen i lite mer utvecklade länder som Sverige och cirka 8 procents minskning 
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i utvecklingsländerna. De som drabbas mest utav detta är barnen och låginkomsttagarna 
(Tobaksfakta, 2014). 
 
Prevention och promotion 
Författarna Källestål, Bjurvald, Menckel, Shaerström, Shelp och Unge (2004) definierar de 
två olika begreppen prevention och promotion enligt att prevention står för förebyggande. Att 
den förebyggande ansatsen riktas till en specifik riskgrupp vilket inkluderar att identifiera, 
utesluta och/eller minska risker för skador och ohälsa. Promotion står för främjande, vilket 
inkluderar att de skapar fokus för stödjande möjligheter och förutsättningar till en bättre hälsa 
för alla, till exempel skolor och arbetsplatser. 
 
Enligt Ottawa Charter, som kommer från First International Conference On Health Promotion 
som WHO höll i Ottawa 1986, är målet att minska skillnader i hälsostatus mellan 
människorna, och att ge alla människorna lika möjligheter för att nå en god hälsa. För att 
kunna uppnå detta måste människor bli delaktiga och få möjligheter att kunna påverka de 
olika faktorerna som har betydelse för deras hälsa, genom att förmedla dem kunskap och makt 
att kunna påverka vilket kallas hälsopromotion (Hanson, 2004). Hälsopromotion innebär att 
kunna hitta de hälsofrämjande faktorerna hos människan och i dennes livsmiljö, bygga upp 
och stärka dessa (Hanson, 2004). Det kan ske genom att stärka barnens empowerment som på 
svenska kan översättas till vardagsmakt, egenmakt eller maktmobilisering, på en individuell 
och samhällsnivå. På individnivå gäller det att ge barnen möjligheter att kunna fatta sina egna 
beslut och att lära dem ta kontroll över sitt egna liv. I detta fall att ge dem verktygen att klara 
av att stå emot trycket att smaka eller börja röka. Det kan även tas till en samhällsnivå, genom 
att ge dem större inflytande över hälsan i samhället (Ewles & Simnett, 2005). 
 
Prevention kan delas in i tre kategorier. Primärprevention vilket inkluderar friska personer till 
exempel de som inte börjat röka, att man går ut med information och varningar. Att få unga 
som röker, rökstopp. Sekundärprevention är personer som ligger i riskgruppen till exempel, 
de barn som kommer upp i tonåren och kanske har föräldrar som röker. Till exempel att 
rökaren blir sjuk, rökstopp. Tertiärprevention är redan insjuknande personer alltså i detta fall 
de som redan har blivit beroende av rökning och har svårt att sluta. Att få dem att minska ner 
på sin rökning till att börja med (Hanson, 2004). I Pellmer och Wramner (2009) beskrivs 
primärprevention som innebär att insatser sätts in innan sjukdom upptäckts till exempel anti 
rök kampanjer eller klubbar som informerar eleverna om rökning i detta fall innan barnen 
provar på eller blir rökare. Genom att sätta in dessa insatser kan en minskning av andelen 
rökande barn ske. 
 
Förebyggande åtgärder och metoder 
När rökning förbjöds för första gången på ett sjukhus inomhus var det inte för att rökning var 
skadligt för hälsan utan för att brandmyndigheterna uppenbarade att det var för stora risker att 
röka inomhus på grund av faran att det skulle fatta eld (Pellmer & Wramner, 2009). Det 
gällde även när EU engagerade sig att stoppa smugglingen till Europa av cigaretter. De 
insmugglade cigaretterna köptes av barnen som inte kunde köpa cigaretter i affärerna på 
grund av sin unga ålder eller till de som nu kunde öka sin tobakskonsumtion på grund av det 
låga priset. Men det var inte detta som väckte EU:s intresse från början med att stoppa 
smugglingen utan det var den ekonomiska förlusten andra länder gjorde för förlorade 
skatteintäkter. Även om intresset till en början var på grund av skatteintäkter blev det ändå 
positiva effekter för folkhälsan då smuggling av cigaretter till ungdomar minskades (Pellmer 
& Wramner, 2009). 
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Det gäller att få personerna som röker att finna ett sätt att sluta. Mycket av det förebyggande 
arbetet som finns nu är skrämselargumentering då tv visar hemska bilder och på cigarettpaket 
finns det närgångna bilder på folk som har rökt ett antal år och hur det har skadat deras organ. 
Flera forskare menar att detta inte är ett fungerande sätt. När de rökande personerna får se 
skrämselargumentering visar det bara en bild hur det kommer att bli. Rökarna behöver få veta 
hur de ska undvika detta problem inte hur det kommer sluta om de fortsätter för då börjar 
själva förnekelsen när rökarna inte får något budskap om hur de tar sig ur denna situation 
(Jarlbro 2004). I Jarlbro (2004) menar Hale och Dillard att om dessa skräckbudskap ska nå 
fram måste det först vara inriktat på en speciell målgrupp. För att sammanfatta detta om de 
visar upp massor av skräckbudskap måste det även läggas till hur människorna undviker att 
hamna i tobaksmissbruk och att ta sig ur och eliminera att hamna i samma situation som 
budskapet nyss visade.   

Den 1 juli 1993 trädde tobakslagen i kraft i Sverige och, 1994 skärptes lagen genom att 
förbjuda tobaksannonsering (Tobaksfakta, 2012). Enligt Pellmer & Wramner (2009) beskrivs 
att tobakslagen har utvecklats allt eftersom och år 2007 kom lagen om att man ej får röka i 
lokaler såsom skolor, förskolor och fritidshem där är även skolområden inräknad. Även 
rökrutor är förbjudna där barn och ungdomar befinner sig. 1 januari 1997 infördes det i 
Sverige en lag på att det skulle vara 18 års gräns på att köpa tobak. Anledningen till att denna 
lag stadgades var att folkhälsoinstitutet beräknade att andelen rökdebuter kunde minskas med 
5 % vilket innebär att 298 tidiga dödsfall eller 3 874 vunna levnadsår årligen. 
Folkhälsoinstitutet beräknande att kostnaderna för de förlorade levnadsåren skulle kosta 54 
miljoner kronor per år i detta fall. Genom att införa denna lag menar folkhälsoinstitutet att 
färre blir rökare då nio av tio rökare börjar innan de nått 18 års ålder. Lagen är ett förbud att 
sälja eller på något annat sätt lämna ut tobak till de barn som var under 18 års ålder. Att införa 
denna lag var också ett försök till att förändra attityderna i samhället till barnens tobaksbruk 
och verka som ett stöd för de vuxna att minska barnens tobaksbruk (Sundh, 2006). Inga 
tobaksvaror får säljas till dem som ej har fyllt 18 år. Tobaksvaror gäller allt från cigaretter, 
snus, piptobak, rulltobak, cigarrer och cigariller. I affärer där de säljer tobak måste det även 
finnas en skylt om 18 års gräns och tobaksautomater måste vara övervakade (Pellmer & 
Wramner, 2009). 
 
De mest specifika metoderna för att minska tobaksbruket är de som direkt fokuserar på tobak.  
Genom fakta och kunskaper om tobakens skador och dess beroende förmedlas, även gällande 
träning hur de ska motstå frestelsen att inte börja röka och även snusa (Post & Gilljam, 2003). 
Genom deras syfte att förhindra tobaksdebuten har de bland annat i skolan en tydlig 
tobakspolicy. Genom skolan informeras föräldrarna om regler och vilket ansvar de själva har. 
Det ingår även stöd till både elever och vuxna för tobaksavvänjning (Post & Gilljam, 2003). 
 
Barnen är idag mer positiva till åtgärder som förhindrar eller försvårar tobaksanvändningen 
jämfört med för tio år sedan. Barnen vill också att föräldrarna ska försöka påverka sina barns 
rökvanor (Lundqvist, 2006). Vilket då bidrar till att vuxna behöver veta mera om rökning, så 
att de på bästa sätt kan informera barnen. Detta visar bland annat en ny rapport som Umeå 
universitet tagit fram på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut. Syftet med rapporten är att ge 
en ökad förståelse för vad som påverkar ungas vanor och attityder till tobak. Rapporten ska 
också ge kunskap som kan användas för att utveckla bra metoder i det förebyggande arbetet. 
Studien har tidigare gjorts 1987 och 1994. Alla tre studierna har tagits fram på ett 
slumpmässigt urval av 4 500 ungdomar i åldrarna 13, 15 och 17 år (Lundqvist, 2006).  
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Sammanfattning av litteraturgenomgång 
Studierna talar för att det finns tendenser till att rökande barn har ett svagare band till sina 
föräldrar, det finns även en sammankopplande faktor till att de barnen har ett sämre 
uppförande i skolan. Dessa barn påvisas också att ha lägre självkänsla, sämre akademiska 
presentationer och deras utbildningsnivå är oftast låg. Användning av alkohol och andra 
droger används i större benägenhet om barnet är rökare. Rökande barn tenderar även till att ha 
större psykosociala anpassningsproblem än de som är icke rökare eller de som röker väldigt 
sällan. För att förhindra och stoppa rökningen bland barn har det bildats en del organisationer 
bland annat A Non Smoking Generation, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle och 
Ungdomens Nykterhetsförbund, de jobbar alla för att barnen ska välja en drogfri livsstil och 
då utesluta tobak, alkohol och narkotika ur sina liv. På en mer nationell nivå har EU en lag 
utformad att det måste finnas varningstexter på cigarettpaketen. Reglerna gäller att det ska 
finnas en varningstext på båda sidorna. Detta gäller alla tobaksvaror om är avsedda att rökas. I 
varningstexterna ska det stå med stora och synliga bokstäver att rökning dödar, och att 
rökning skadar allvarligt dig själv och personer i din omgivning. Det måste även finnas med 
en innehållsdeklaration på cigarettpaketen. Den 1 januari 1997 infördes det även i Sverige en 
lag på att det skulle vara 18 års gräns på att köpa tobak. 
 
De två begreppen prevention och promotion är två begrepp som kan kopplas ihop med faktorn 
rökning. Prevention vilket riktas till den förebyggande ansatsen till en specifik riskgrupp 
vilket inkluderar att identifiera, utesluta och/eller minska risker för skador och ohälsa. 
Promotion står för främjande, vilket inkluderar att det skapas fokus för stödjande möjligheter 
och förutsättningar till en bättre hälsa för alla, till exempel skolor och arbetsplatser. 
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Teoretiska utgångspunkter 
 
KASAM 
I studien tolkas det empiriska materialet utifrån KASAM som betyder känsla för sammanhang 
och som står för de tre elementen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  Begriplighet 
står för hur man upplever både det inre och yttre stimuli som förnuftsmässig, gripbar, ordnad 
och strukturerad.  Det andra elementet är hanterbarhet som står för hur man upplever saker, 
hur resurser står till ens användning av hur man möter de och hanterar ställning i olika lägen. 
(Antonovsky, 1991). En elev som röker kan känna låg känsla av hanterbarhet gentemot att 
eleven inte vet hur de ska hantera när en situation uppstår med att bli erbjuden en cigarett. Har 
man en hög känsla av hanterbarhet känner man sig inte som ett offer för olika situationer och 
tycker att livet hanterar en orättvist. Det tredje och sista elementet är meningsfullhet. Den som 
har hög känsla för meningsfullhet har områden i livet som har stor betydelse och är viktiga för 
den och som är engagerad i känslomässiga saker. När man har låg meningsfullhet befinner sig 
den personen i ett sätt som gör att de tycker inte den finns mycket i livet som betyder för dem 
(Antonovsky, 1991). 
 
Personer som har dålig självkänsla har en dålig syn på sig själva och är benägna att 
underskatta sin egen förmåga. Genom att avläsa deras sätt att kommunicera med andra kan 
man se deras bristande självförtroende då de har svårt att stå på sig i en diskussion. 
Förklaringen till självförtroende är att de öppet kan säga vad de tycker och tänker och vågar 
stå på sig fast de andra inte har samma åsikter och de klarar av att tack nej om de blir erbjudna 
cigaretter (Ewless & Simnett, 2005). De ungdomar som har en stark KASAM är oftast inte 
rökare då de känner att de kan stå på sig och inte falla för grupptrycket som en person med låg 
KASAM kan göra då den har dålig självkänsla och tar inte samma ställning som om den 
skulle ha haft hög KASAM (Antonovsky, 1991). 
 
Socialisation  
I studien av Dalton, Bernhardt, Gibson, Sargent, Beach, Adachi-Mejia, Titus-Ernstoff, 
Heatherton (2005) visar det sig att när förskolebarn ser sina föräldrar röka eller dricka alkohol 
i sociala sammanhang kopplar barnen det till något positivt då det oftast är mycket skratt och 
ser det som något positivt att röka eller dricka. Det kan sen bidra till att barnen vill fullfölja 
det de sett föräldrarna göra och vara i sociala sammanhang som sina föräldrar när de blir 
äldre. Banduras grundläggande teori är att människor inte bara lär sig av sina egna 
erfarenheter utan också genom att observera andra genom deras agerande (Bandura, 1977). 

Skolbaserade individinriktat program för att kunna motstå trycket från kamrater har visat sig 
vara en positiv åtgärd för att minska behovet av att börja röka cigaretter. I första hand är det 
föräldrarna som bestämmer barnets sociala position (Post & Gilljam, 2003). Det finns svenska 
studier som påvisar att familjens attityder och beteende överförs till barnet och därmed 
grundar det barnets inställning till tobak. Har barnet en eller båda föräldrarna eller till och 
med ett äldre syskon som röker ökar det risken att barnet själv provar på att röka (Post & 
Gilljam, 2003). 

I en undersökning som presenterades 2009 visar att det främsta skälet till att barn börjar röka 
är att deras kompisar eller föräldrar röker. På så sätt sprider sig tobaksmissbruk: ju fler rökare, 
desto större är risken att nya generationer och nya kompisar tar efter. Vilket även Michell och 
Amos (1997) anser i sin studie då många av de barn som svarade att de bara hade rökt någon 
gång är de som har blivit påtvingade att röka eller kände pressen när de umgicks med de äldre 



15 
 

som höll fram en cigarett tills de tog den. Och efter att de hade rökt kände de att de fick högre 
status i gruppen. 

I Illeris bok (2007) anges att vardagslärande, då man omedvetet tar in intryck från vardagen 
kan leda till förändrat beteende. Barn och ungdomars värderingar formas av många olika 
inflytanden, till exempel föräldrar, syskon, kamrater och andra förebilder likaväl som skolor, 
reklam, rökfria kaféer och överhuvudtaget samhällsklimatet kring tobaken. Ju fler av dessa 
faktorer som verkar i hälsofrämjande riktning, desto större är möjligheten till en tobaksfri 
uppväxt (Nilsson, 2005). Människors inlärning sker inte endast individuellt utan inlärning 
sker även i sociala sammanhang. Människor lär av varandra, de observerar och de imiterar, 
många gånger är det mycket enklare att visa hur man gör en sak än att försöka förklara det. 
Det finns flera studier som påpekar att inflytande från kamrater bidrar till barnens rökning 
vilket även bekräftas av Okoli, Greaves, Fagyas (2013) att flickor finner störst risk för sitt 
initiativ till rökning genom familjemedlemmar. Studien påvisar att om flickorna hade ett 
syskon eller en mamma som rökte i familjen så bidrog det att de kände större behov att prova 
på att röka än vad pojkarna kände. Studien antyder även att barn som har en rökande föräldrar 
är mer benägna till att låtsas spela att de röker när de leker med andra barn än de barn som 
inte har rökande föräldrar. Detta visar även att barn till rökande föräldrar kan utöva ett visst 
inflytande på sina jämnåriga kompisar att börja röka (Okoli, Greaves, Fagyas, 2013). I 
områden där varken föräldrar eller vänner röker är risken för tobaksberoende, cancer och 
hjärt- lungsjukdomar således mindre (Tengelin, Josephson, Söderhielm, Gilljam, 2009).   
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Problemprecisering 
Med ovanstående bakgrund är det av betydelse att studera olika aspekter på barns rökvanor 
och vilka faktorer som relaterar till rökning. Trots att flera tusen barn börjar röka varje år har 
vi ändå en minskande prevalens rökning i Sverige. Minskningen beror på rökstopp i äldre 
generationer men också färre nya rökare Eftersom rökningen fortfarande räknas som ett av 
våra stora hälsoproblem behövs fler studier och riktade åtgärder för ännu större minskning av 
rökande barn. 
 
Syfte  
Syftet är att studera rökvanor hos svenska 11 och 15-åringar och belysa vilka faktorer som 
kan relateras till rökning, så att förslag på hälsoarbete mot rökning i målgruppen kan föreslås. 
 
Frågeställningar 

x Hur förändras rökvanorna hos svenska barn mellan åldrarna 11 och 15 år? 
x Vilken relation har alkoholvanor och rökvanor bland barnen? 
x Vilken relation har fysisk aktivitet och träning till barnens rökvanor? 
x Vilken relation har föräldrarnas engagemang och intresse till barnens rökvanor? 
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Material och metod   
 
Metod för datainsamling 
Registerdata erhölls från Statens folkhälsoinstitut som under flera år genomfört enkäter till 
barn i årskurs 5, 7 och 9. Undersökningen handlar om Skolbarns hälsovanor och har 
genomförts vart fjärde år sedan 1985/1986. De elever som i den här studien är utvalda i 
Statens folkhälsoinstituts studie är de som är födda år 1994. De var då 11 respektive 15 år när 
de svarade på enkäterna. Denna undersökning är internationell och genomförs i ett 40-tal 
länder i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO. I Sverige har det sedan 1992 varit 
Statens folkhälsoinstitut som ansvarat för den här studien. Genom användning av redan 
färdiga enkäter blev antalet svar högt, cirka 3 000 svar. Det stora antalet hade varit svårt att 
uppnå om enkäterna hade gjorts på egen hand. Eftersom enkäterna varit färdigställda av FHI 
så måste de etiska principerna i deras studie analyseras.  
Urval 
I urvalet ingår det slumpmässigt utvalda skolor i Sverige där de senare har slumpmässigt valt 
ut ett antal elever som är födda 1994. Enkäterna skickades ut år 2005-2006 och 2009-2010 
vilket representerar tidpunkterna när ungdomarna var 11 respektive 15 år gamla. Urvalet 
skedde genom ett klusterurval gjort av Statistiska centralbyrån. Eftersom urvalet var 
slumpmässigt och svaren var anonyma finns det ingen säkerhet att de elever som svarade på 
enkäten 2005-2006 var samma elever som svarade senare år 2009-2010 på enkäten.   
 
Bortfall  
Bortfallet på Folkhälsoinstitutets enkäter låg mellan 10-15 procent av det möjliga antalet 
deltagare. Uträkningen av bortfall gjordes enbart på de skolor som deltog, genom uträkning 
av elevernas frånvaro. 
 
Genomförande 
Undersökningen genomfördes av Folkhälsoinstitutet. Information om enkäten skickades ut 
som ett informationsbrev till de utvalda skolorna och därefter fick eleverna ta hem brevet och 
ge det till sina föräldrar. I brevet beskrivs studiens bakgrund och syfte och att eleven har valts 
ut  slumpmässigt  i  Statens  folkhälsoinstituts  undersökning  ”  skolbarns  hälsovanor”.  De  
beskriver att undersökningen är internationell och genomförs i ett 40- tal länder i Europa och 
Nordamerika. Enkäten görs för att förstå situationen i Sverige och i de 39 andra länderna. 
Enkäterna fick eleverna svara på i skolan under skoltid 
 
Enkätens struktur 
I enkäten fick eleverna svara på frågor om deras debut med rökning, snusning och alkohol och 
dess intag av mängd per dag, vecka och månad. Hur de även upplever skolan och stress. De 
fick även frågor om hälsa och hur de upplever sin hälsa psykiskt och fysiskt. Frågor som 
berör vänner, familj och andra släktingar tas också upp. De barn mellan 11 och 13 år fick 
totalt 72 frågor att svara på och de barn som var 15 år fick 82 frågor att svara på (Bilaga 2). 
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Etiska överväganden 
 
Informationsprincipen 
Eleverna på skolan har fått ett informationsbrev som de ska ta hem till sina föräldrar där det 
står beskrivet syftet med undersökningen även att det är helt frivilligt för barnen att delta. I 
detta sammanhang borde eleverna få ett eget informationsbrev där de själva kan läsa om 
undersökningen och dess syfte eftersom det är de som ska göra den. Eftersom eleverna har 
fått informationsbrevet i skolan och att det är meningen att de ska ta hem detta och visa för 
föräldrarna, finns det en stor risk att föräldrarna aldrig får ta del av informationen då eleverna 
kan glömma bort att ta hem och visa det eller helt enkelt inte bryr sig om det (Centrum för 
forsknings- & bioetik, 2013). 
 
Samtyckesprincipen 
Eftersom eleverna är under 15 år måste de ha sina föräldrars/vårdnadshavaren samtycke. För 
att få deltaga då har FHI gjort ett informationsbrev som skickas ut till skolorna som eleverna 
ska ta med hem där föräldrarna ska läsa igenom det och om de ej vill att sina barn ska delta, 
måste de ringa läraren på skolan för att bekräfta att de ej vill att sitt barn ska delta (Centrum 
för forsknings- & bioetik, 2013). 
 
Konfidentialitetsprincipen 
Undersökningen från FHI är helt anonym. Eleverna ska under undersökningen inte fylla i sitt 
namn någonstans och sen själva lägga enkäten i ett brev som de klistrar igen och som sen ges 
till läraren som skickar det till FHI utan några namn eller orter.                                                  
Datan som FHI skickat är helt avidentiferad.  Jag har ingen chans att veta vem som svarat på 
detta. När jag fick tag i materialet var det inlagt på datorn som är lösenordsskyddad och även 
inlagt på ett USB som är inlåst och det finns ingen utomstående som kan komma åt det 
(Centrum för forsknings- & bioetik, 2013). 
 
Nyttjandeprincipen 
I informationsbrevet till vårdnadshavarna till barnen står det att FHI själva använder sig av 
datan och att de gör undersökningen för att kunna jämföra med andra länder och att andra 
länder kan ta del av deras nätverk som Sverige kan delta i andra länders (Centrum för 
forsknings- & bioetik, 2013). 
  
Analys 
För att bearbeta all information har datorprogrammet SPSS använts för att göra korstabeller 
för att studera relationerna mellan variablerna. Hypoteser om skillnader har testats med Chi-2- 
test. 
 
Jämförelserna har gjorts mellan 11- och 15 åringarnas rökvanor. Relationen mellan rökning 
och andra variabler har endast studerats för 15 åringarna på grund av låg andel rökare bland 
11- åringarna. 
  



19 
 

Resultat 
I studien som gjordes vid två tillfällen bland skolbarn födda 1994 var det 1462 barn som 
deltog 2005/2006 och 2003 barn som deltog 2009/2010, vilket gav ett totalt antal på 3465 
barn som ingick i studien. 
Bland 11- åringarna var det fler pojkar än flickor som provat på rökning, medan en större 
andel av de 15- åriga flickorna jämfört med jämnåriga pojkar provat på att röka (tabell 1). 
 
Tabell 1 
Andel (%) som anger att de någonsin rökt bland 11- och 15- åringar uppdelat på kön och 
ålder 
 
    Åldersgrupp                                                                                   Kön  
                                                                  Pojkar      Flickor 
11- åringar            Har du                          Ja               7,3        2,7  
(Pojkar n = 740)      någonsin rökt?               Nej           92,7                             97,3 
(Flickor n= 712)                                    

15- åringar 
(Pojkar n= 987)        Har du                             Ja             45,2            53,0 
(Flickor n=982)       någonsin rökt?                Nej           54,8                              47,0 

 
𝒙𝟐- test 11 åringar p= 0,000. 15 åringar p= 0,001 
 
 
I 15-års ålder var 7-9% av barnen dagligrökare medan det bland 11- åringarna endast var 
några få pojkar som rökte regelbundet. Bland flickorna var det 0,1 % som rökte i 11 års ålder 
medan det framgick bland 15 åringarna att det skedde en kraftig ökning och det var 8,8 % 
som rökte varje dag (tabell 2). 
 
Tabell 2 
Rökvanor andel (%) bland 11- och 15- åringar uppdelat på kön och ålder. 
     

Åldersgrupp                                                                                                        Kön  
                                                                    Pojkar                      Flickor 

 11- åringar            Hur ofta röker        Varje dag                                0,3            0,0 
(Pojkar n = 740)      du nuförtiden?        Minst 1 gg/vecka                     0,0         0,1                
(Flickor n= 712)                                     < 1 gg/vecka                   0,3                             0,0 
                                                                 Röker inte                             99,5     99,9 

15- åringar 
(Pojkar n= 987)       Hur ofta röker          Varje dag                                 7,3      8,8 
(Flickor n=982)       du nuförtiden?          Minst 1 gg/vecka                    5,1                             8,8 
                                                                  < 1 gg/vecka                           4,7                             8,4 
                                                                  Röker inte                             82,9                           76,3             

𝒙𝟐- test 11 åringar p=0,176 och 15 åringar p= 0,001 
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När pojkarna var 11 år hade 6,4 % prövat att snusa medan det var knappt 1 % bland flickorna. 
Bland de som var i 15 års ålder hade 37,2 % prövat att snusa bland pojkarna och 24,8 % av 
flickorna prövat på (tabell 3). 

 
Tabell 3 
Andel (%) som provat på att snusa bland 11- och 15 åringar, uppdelat på kön och ålder.  
 
Åldersgrupp                     Kön 
         Pojkar         Flickor 
11- åringar                 Har du någonsin         Nej                                            93,6           99,1 
(Pojkar n= 740)            provat att snusa?         Ja, 1-2 ggr                                    4,4              0,9 
(Flickor n= 712)                                               Ja, mer än 2 ggr                           2,0              0,0 

 

15- åringar                 Har du någonsin          Nej                                           62,8             75,2 
(Pojkar n= 987)            provat att snusa?          Ja, 1-2 ggr                                 15,7             17,8 
(Flickor n= 982)                                                Ja, mer än 2 ggr                        21,5               7,0 

 
𝒙𝟐- test 11 åringar p=0,000 och 15 åringar p= 0,000 
 
På grund av den låga andelen rökare bland 11 åringarna presenteras enbart data för 15 åringar 
i resten av tabellerna. 
 
 
Bland de flickor som angav att de inte alls trivdes bra med livet just nu var 40,7 % 
dagligrökare medan 4,5 % var dagligrökare bland de som trivdes mycket bra med livet  
Bland pojkarna var det 38,5 % som inte alls trivs med livet och var daglig rökare medan 6,1 
% som rökte varje dag trivdes mycket bra med livet (tabell 4). 
 
Tabell 4 
Rökvanor i relation till upplevelse med att trivas med sitt liv bland 15 åringar uppdelat på 
kön, andel (%). 
Kön                       Hur trivs du i stort sett med livet just nu? 
              Mycket      Ganska bra   Inte så bra    Inte alls 
                                                                                     bra 

Pojkar Hur ofta     Varje dag                 6,1                7,1                  11,8             38,5 
(n= 987)        röker du           Minst 1 gg/vecka         5,0                5,0                    5,9               7,7 
                      nuförtiden?      < 1 gg/vecka                4,6                5,0                    2,0               0,0 
                                                Röker inte                84,3              82,8                  80,4             53,8 
                                                 

Flickor         Hur ofta            Varje dag                      4,5               8,0                    16,1               40,7 
(n= 982)      röker du            Minst 1 gg/vecka          4,1               6,2                    14,3               11,1 
                    nuförtiden?       < 1 gg/vecka                 3,4               9,9                    11,6               14,8  
                                              Röker inte                  88,0             75,9                    58,0               33,3             
𝒙𝟐- test pojkar p= 0,006, flickor p= 0,000 
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Det fanns en samvariation mellan rapporterad alkoholanvändning och rökning.  Bland pojkar 
som angav att de druckit sig fulla mer än 10 gånger var 40 % dagligrökare medan det bland de 
som aldrig varit fulla fanns knappt 1 % dagligrökare. Bland flickorna var det 58 % som rökte 
varje dag bland de som varit fulla mer än 10 gånger och 2,3 % som rökte varje dag i gruppen 
som aldrig druckit sig full (tabell 5). 

Tabell 5 
Relation mellan rökvanor och rapportering om man någonsin druckit sig full, bland 15 
åringar uppdelat på kön, andel (%). 
Kön                       Någonsin druckit dig riktigt full? 
              Aldrig        1 gg       2-3 gg    4-10 gg     > 10 gg 
                                                                               

Pojkar Hur ofta     Varje dag                   0,9             6,8       15,5         28,8           40,0 
(n= 987)        röker du           Minst 1 gg/vecka           0,8             8,5       15,5         15,3           20,0 
                      nuförtiden?      < 1 gg/vecka                  0,6             8,5       16,7         16,9           12,3  
                                                Röker inte                    9,7           76,1       52,4         39,0           27,7 
                                                 

Flickor         Hur ofta            Varje dag                       2,3             5,3        14,1         21,5           58,0  
(n= 982)      röker du            Minst 1 gg/vecka            0,7             8,3        18,8        17,7           18,9 
                    nuförtiden?       < 1 gg/vecka                   2,3            15,8       20,3        20,3             9,4  
                                              Röker inte                     94,8           70,7        46,9        40,5          13,2 

𝒙𝟐- test pojkar p=0,000 och flickor p= 0,000 
 
 
Bland pojkar som rapporterade att föräldrarna i hög grad är intresserade av vad som händer i 
skolan var 6 % daglig rökare, medan bland de pojkar som upplever mest ointresse från 
föräldrarna var 35,7 %. Motsvarande andel för flickor var 6,7 % respektive 20 % (tabell 6). 
 
Tabell 6 
Rökvanor i relation till föräldrarnas intresse för barnets skolgång bland 15 åringar uppdelat 
på kön, andel (%). 

Kön   Mina föräldrar är intresserade av vad som händer mig i skolan           
                                                        Instämmer         Instämmer     Instämmer Tveksam  Instämmer 

                                                                 absolut           inte                                                 absolut inte 

Pojkar Hur ofta  Varje dag            6,0              7,4               6,5           11,8             35,7 
(n= 987)        röker du        Minst 1 gg/vecka   4,3               5,7               7,8            0,0                0,0  
                      nuförtiden?   < 1 gg/vecka          2,5               6,3                9,1           0,0                7,1  
                                             Röker inte           87,2             80,5             76,6         88,2              57,1  
                                                 

Flickor         Hur ofta            Varje dag            6,7               7,3                19,1         20,0             20,0  
(n= 982)      röker du          Minst 1 gg/vecka   5,8               6,1                 4,3          23,3               5,0  
                    nuförtiden?       < 1 gg/vecka        7,3             11,2                 6,4           6,7                0,0  
                                              Röker inte         80,1             75,4               70,2         50,0              75,0 

𝒙𝟐- test pojkar p=0,000 och flickor p= 0,000 



22 
 

Det fanns en samvariation mellan hur många timmar i veckan utom skoltid som ungdomarna 
tränar och rökning. Av de pojkar som aldrig tränar var det 11,7 % av dem som röker varje 
dag. Av de pojkar som tränar mer än 7 timmar i veckan var det 87,5 % som inte röker. 
Motsvarande siffror gällande flickor var 19,4 % respektive 85,0 % (tabell 7). 

 
Tabell 7 
Rökvanor i relation till träning efter skoltid bland 15 åringar uppdelat på kön, andel (%). 
 
Kön                       Timmar/vecka tränar utom skoltid (tills andfådd/svettas)?        
                                                                       Aldrig     Ca ½          Ca 1     Ca 2-3      Ca 4-6     7 timmar                                                    
                                                                                     timme        timme   timmar         timmar      el mer 

Pojkar Hur ofta  Varje dag         11,7        8,8            9,9         7,0              5,8              2,0 
(n= 987)        röker du        Minst 1 gg/vecka  7,2         3,5          10,7         3,5              3,2              3,6  
                      nuförtiden?   < 1 gg/vecka         2,2         8,8            7,4         3,5              3,2               6,5 
                                             Röker inte          78,9      78,9          71,9       86,0            87,8             87,5                                                 

Flickor         Hur ofta            Varje dag           19,4        8,7             5,9         3,3             6,0             3,8  
(n= 982)      röker du        Minst 1 gg/vecka     7,5        10,9             2,4         8,3            5,4             5,0 
                    nuförtiden?       < 1 gg/vecka        9,5        13,0             8,8         8,7            6,6             6,3 
                                              Röker inte          63,5       67,4           82,9      79,8            81,9          85,0  

𝒙𝟐- test pojkar p=0,000 och flickor p= 0,000 
 
 
Bland de pojkar som helt kan koncentrera sig är 3 % daglig rökare medan andelen rökare 
bland de som anger svårigheter med koncentrationen är 12 %. Motsvarande andel bland 
flickor är 3,4 %, respektive 18 % (tabell 8). 
 
Tabell 8 
Rökvanor i relation till upplevd koncentration i skolan bland 15 åringar uppdelat på kön, andel (%). 
                                                                                                                                                                                
Kön                       Jag kan koncentrera mig, göra klart det jag arbetar med?        
                                                                       
                                                                                  Stämmer inte     Stämmer delvis         Stämmer helt  

Pojkar Hur ofta  Varje dag                          12,1                    9,1                           3,0 
(n= 987)        röker du        Minst 1 gg/vecka                    2,6                    7,5                           2,7 
                      nuförtiden?   < 1 gg/vecka                           8,6                    5,5                           2,4         
                                             Röker inte                           76,7                   77,9                         91,9      

Flickor         Hur ofta            Varje dag                            18,0                   11,3                          3,4 
(n= 982)      röker du            Minst 1 gg/vecka                 12,6                    6,7                           4,6 
                    nuförtiden?       < 1 gg/vecka                          9,0                  10,2                           6,8 
                                              Röker inte                           60,4                  71,8                          85,2 

𝒙𝟐- test pojkar p=0,000 och flickor p= 0,000 
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Det fanns en samvariation mellan hur de tycker sin hälsa är och rökning. Bland pojkarna som 
upplevde sin hälsa dålig var 38,5 % daglig rökare medan de som tyckte sin hälsa var mycket 
bra och var daglig rökare var 4,5 %. Motsvarande för flickor är 48 % respektive 3,8 % (tabell 
9). 
 
Tabell 9 
Rökvanor i relation till upplevelsen av hälsa bland 15 åringar uppdelat på kön, andel (%). 
                                                                                                                                                                                
Kön                                                 Tycker du att din hälsa är?        
                                                                       
                                                                                  Mycket bra       Bra    Ganska bra         Dålig  

Pojkar Hur ofta  Varje dag                        4,5                  6,7          21,8              38,5 
(n= 987)        röker du        Minst 1 gg/vecka                3,5                  5,9           9,0               15,4       
                      nuförtiden?   < 1 gg/vecka                       3,3                  5,4           5,1                 0,0   
                                             Röker inte                       86,6                82,1         64,1               46,2  

Flickor         Hur ofta            Varje dag                         3,8                 6,2           18,3              48,0     
(n= 982)      röker du            Minst 1 gg/vecka             3,8                  6,4          11,1                 8,0       
                    nuförtiden?       < 1 gg/vecka                    3,0               10,6           10,6                 8,0 
                                              Röker inte                     89,5               76,8           60,0               36,0 

𝒙𝟐- test pojkar p=0,000 och flickor p= 0,000 
 
 
Sammanfattning 
Efter genomförandet av analysen kan det konstateras att pojkar är mer benägna att börja röka i 
tidigare ålder än flickorna, men när de har fyllt 15 år tar flickorna över den ledningen och 
röker i större utsträckning än vad pojkar gör. När det gäller att pröva på att snusa är pojkarna i 
majoritet över flickorna, såväl i 11 års ålder som när de kommer upp i 15 års ålder. I frågan 
om hur de trivs i stort sett med livet i relation till hur ofta de röker rapporterades det att det 
var väldigt få dagliga rökare som trivdes med livet jämfört med de som aldrig röker och trivs 
med livet, detta gällde för de båda könen. Det finns samvariationer mellan rökning och 
alkoholkonsumtion. Ju mer de röker desto oftare har de druckit sig riktigt fulla. Flickorna i 
studien röker mest och det är även de som druckit sig riktigt fulla. Stora samvariationer finns 
det även om hur ofta de röker och om deras föräldrar är intresserade av vad som händer dem i 
skolan. Men här är det fler killar som röker varje dag som tycker att deras föräldrar inte bryr 
sig om vad som händer dem i skolan, än vad det gäller flickorna. Tabellen visar att det finns 
ett samband mellan rökning och fysisk aktivitet där resultatet visar att desto mer de röker 
desto mindre timmar i veckan tränar de, detta gäller både pojkar och flickor. Det finns 
kopplingar mellan rökning och hur de kan koncentrera sig i skolan och göra klart arbeten. Ju 
mer de röker desto svårare har de att koncentrera sig i skolan och få sina arbeten klara, något 
som nästan är jämställt mellan flickor och pojkar. I den sista tabellen visar det samvariationer 
mellan upplevd hälsa och rökning. Det är ganska jämlikt bland pojkar och flickor, även här 
visar det att desto sämre de finner sin hälsa är desto mer röker de. 
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Diskussion 
Studien visar att det finns flera samband mellan rökning och andra faktorer hos barnen. 
Sådana faktorer är bland annat alkoholkonsumtion, bristande intresse från föräldrar och sämre 
koncentration i skolan. Även ett minskat intresse för fysisk aktivitet är kopplat till barn som 
röker i stor utsträckning. Det finns ett starkt samband mellan de som röker och de som är mer 
mottagliga för alkohol och andra droger, främst är rökare mer positiva till tanken att testa på 
cannabis något som framgår i en studie rapporterad i Cronberg (2011). Att ha rökande 
föräldrar kan bidra till att barnen själva blir rökare, men om föräldrarna uttrycker stark 
negativitet kring rökning kan detta bidra till att barnen inte vill börja röka eller att deras 
rökning minskar (Nilsson, 2005).  

Intressant i resultatdelen är jämförelsen som gjordes mellan 11 åringar och 15 åringar. I en 
fråga om de någonsin hade rökt var det fler pojkar som hade provat på att röka när de var 11 
år jämfört med flickor i samma ålder. När eleverna var 15 år hade flickorna kommit ikapp och 
var nu oftare än pojkarna daglig rökare. Samma resultat visar sig då frågan istället är utbytt 
till hur ofta de röker. Där är det pojkarna som oftare är rökare när de är 11 år men när de har 
kommit i 15 års ålder överväger flickorna igen. Då det istället är fler pojkar som snusar. Detta 
resultat stärks genom studien av Micelle & Amos (1997) som bedömer att flickorna tar 
ledningen i flest rökare i förhållande till pojkarna. Att en av faktorerna till att flickorna tar 
ledningen i rökning är att de vill tillhöra en viss grupp och då skapar sin sociala identitet 
genom att få sin sociala status bekräftad av andra rökande flickor. Pojkarna i studien finner att 
de inte känner något behov av att få bekräftelse, de är mer intresserade utav olika 
idrottsorganisationer som då konkurrerar ut intresset för rökning. Resultatet stöds ytterligare 
av Grogan, Conner, Fry, Gough, Higgins (2009) som förespråkar i deras studie, att 
genusriktade program mot förebygga rökning hos barn har visat sig vara effektiva. Att till 
pojkar använda sig av förebyggande program där de betonar hälsa och andra risker som kan 
förväntas av daglig rökning visat sig vara effektivt. Att presentera pojkarna för olika 
idrottsaktiviteter har även det visat sig vara effektivt. Medan hos flickor ska det fokuseras på 
att hjälpa dem att bygga upp deras självförtroende, vilket bidrar att de ska klara av att stå emot 
det sociala trycket från andra rökande barn. De anser att det bästa sättet för flickor att lära sig 
motstå rökning är att börja arbeta med dem redan i tidig ålder, då genom att förespråka flera 
strategier som höjer deras självkänsla, vilket bidrar att de kan bestämt tacka nej till en cigarett 
när de erbjuds. 

Frågor som kan ställas är vad det då är som gör att det i yngre ålder är flest pojkar som provar 
på att röka, medan det i högre ålder är fler flickor som istället röker mer, medan det är fler 
pojkar som snusar i 15 års ålder? Varför är det så många flickor som egentligen röker över 
huvud taget? För att kunna påverka krävs att vi vuxna har kunskaper. Det gäller att förstå de 
processer som får barn och ungdomar att börja röka eller snusa. Flickor har i större 
utsträckning enligt studier, visat ett behov av en social integration, de vill känna tillhörigheten 
i en grupp och inte vara utanför vilket kan bidra till att de börjar röka eftersom de inte vill 
hamna utanför gruppen  där  ”alla”  röker  (Korp,  2009). Genom att ha en god social funktion 
kan en person i gruppen betraktas som omtyckt och blir uppskattad för andra elever (Korp, 
2009). Grupptryck är något som oftast sker omedvetet även om det kan uttryckas medvetet. I 
sociala och samfälliga sammanhang påverkas vi hela tiden av varandra, normer, värderingar 
och beteenden är något som omedvetet tas in. Resultatet stöds av Holm, Kremers och De 
Vires (2003), som i sin studie anser att barn påverkas hela tiden utav sina jämnårigas 
beteende, attityder och normer, de lyssnar och tar åt sig mera av sina jämnåriga vänner än av 
vuxna. 
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Jarlbro (2004) framhäver att i ett antal undersökningar talar studierna för att ju känsligare 
ämne är för mottagaren desto större krav ställs på sändaren. I sammanhang där fakta om 
rökningen ska förmedlas kan det ibland vara fel att använda sig av myndigheterna eller andra 
auktoriteter som sändare för budskapet. Istället kan det vara bättre att använda en så kallad 
peer-education vilket kan översättas till kamratfostran.  För att kunna använda sig utav en 
peer-education gäller det att kamraten är lik målgruppen ur ett socio-kulturellt perspektiv. 
Denne förväntas att känna till vilka normer, värderingar och attityder som råder för den 
målgrupp som den ska redovisa sitt budskap för och kunna formulera sig på en känslo- och 
språknivå som tilltalar målgruppen (Jarlbro, 2004).  
 
Utifrån resultatet i studien talar det för att pojkar borde få information tidigt, redan i 11års 
ålder så att de aldrig tar det första blosset. Samtidigt som det borde satsas extra på flickorna 
innan de har blivit 15 då det är under tidiga tonår som rökvanan tycks öka kraftig. 
Jarlbro (2004) påpekar att en rationell argumentering passar sig bäst för att nå de mottagare 
som redan är motiverade och intresserade, medan en emotionell argumentering lämpar sig för 
att nå fram till de som är ointresserade av förändring.  När ett budskap ska nås fram bör man 
ta hänsyn till att det finns olika målgrupper och de här målgrupperna befinner sig i olika 
stadier beroende på deras relation till rökning. För en del målgrupper gäller det bara att fånga 
deras uppmärksamhet för just rökning, i en annan målgrupp gäller det kanske istället att väcka 
deras intresse för ämnet och få dem att inse att det handlar om dem själva. För den målgrupp 
som redan har den rätta inställningen/attityden bör budskap föras fram för att på så sätt kunna 
stödja en beteendeförändring (Jarlbro, 2004). 
  
När man för fram ett budskap speciellt hälsobudskap, kan det hjälpa att framföra det med en 
positiv ton där fördelarna betonas istället för nackdelarna. Det har visat sig att positiva 
budskap uppmuntrar människor till en förändring, vilket bidrar till att de ser fördelarna med 
att förändra sig till ett mer hälsosamt beteende samt att oro och omotiverad rädsla kan 
minskas (Jarlbro, 2004).  
 
Genom att använda sig utav Banduras teori som är en beteendemodell kan eleverna få tilltron 
till att klara av en beteendeförändring som med positiv förändring ger en självtillit att kunna 
förändra sig själv och få det resultat som önskas. Men även efter det att eleverna nått resultatet 
kan de bibehålla den positiva förändringen och inte återgå tillbaka till samma beteende som 
tidigare (Pellmer & Wramner, 2009). Bandura beskriver även, för att lyckas sluta röka kan 
man genomgå en så kallad självterapi. Självterapin består av tre moment, att skriva dagbok 
om sin rökning bland annat att varje dag skriva upp antalet rökta cigaretter, när man röker och 
även varför man röker. Även att göra en miljöförändring där man då ska ändra på saker i sin 
miljö som bidrar till att man röker. Det sista momentet är att göra ett självkontrakt med sig 
själv. Att man då skriver ett kontrakt till exempel vad man själv ska få för beröm och straff 
om man röker ett visst antal, eller röker under en viss tid med mera (Boeree, 2006). 
 
Det fanns en samvariation mellan relationen hur ofta barnen röker och hur de i stort sett trivs 
med livet just nu, men också hur de upplever sin hälsa. I skolan har det visat sig att en god 
läromiljö kan främja barnens hälsa. Att ha en bra skolmiljö, trivsel, engagerade vuxna och att 
få möjligheter till att få påverka i skolan är viktiga faktorer för att känna välbefinnande 
eftersom det är i skolan barnen tillbringar det mesta av sin tid under deras uppväxt (Post & 
Gillljam, 2003). Det visade sig att pojkar och flickor är mycket lika när det gällde hälsa, ju 
oftare de rökte desto sämre mådde de. Vad finns det för relation mellan att barnen som röker 
ofta mår mycket sämre än de som röker i mindre omfattning? Är det rökningen som bidrar till 
att de trivs mindre med livet eller är det ett av de många sätten att visa att man inte trivs med 
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livet? Järvelaid (2004) påpekar i sin studie att de barn som röker har högre tendens till ett mer 
risktagande beteende vilket kan leda till försämrad hälsa. Bland de barnen som rökte upplevde 
barnen mycket huvudvärk, ont i magen och de åt inte frukost på morgonen, de påvisade också 
en stark negativt beteende att gå till skolan eller att umgås med sina föräldrar. Vilket även kan 
kopplas ihop med barns rökvanor och hur bra de kan koncentrera sig i skolan. Resultatet 
visade att ju mer de röker desto svårare hade de att koncentrera sig i skolan och kunna få sina 
arbeten färdiga. Könsskillnaden mellan pojkarna och flickorna var väldigt jämställd i den 
frågan. Detta resultat stöds av Akthars (2007) studie där det rapporteras att de barn som röker 
eller de som blev utsatta för passiv rökning hade det mycket svårare att kunna koncentrera sig 
i skolan jämfört med de barn som inte rökte. 
 
WHO bedriver ett skolprojekt som heter Healthy Universities (Ewles & Simnett, 2005), detta 
är ett projekt som är en bra början för att förhindra ohälsa som kan orsakas av rökning. Att 
utveckla och bidra med kunskap till de lägre årskurserna om de hälsoriskerna som finns med 
rökning kan bidra till att en större del av barnen aldrig börjar röka. Många barn tar sitt första 
bloss när de går på högstadiet eller gymnasiet, en del rör aldrig mer en cigarett igen och vissa 
fortsätter och blir rökare. Skolan har en viktig roll i ungdomars liv och de borde i större 
utsträckning se till att eleverna får kunskap om rökning innan de börjar röka (Ewles & 
Simnett, 2005). 
 
Det som är en stor orosfaktor är att redan när barnen är såhär unga uppger de att de har en 
sämre hälsouppfattning. Får barnen den hjälp de känner att de behöver, är rökningen den 
största orsaken till deras dåliga hälsouppfattning eller är det bara en av många bidragande 
faktorer? Antonovsky beskriver en diskussion om att människorna med hög KASAM är oftast 
de som har en bättre hälsa då de vet och kan hantera sina problem lättare än de som har lägre 
KASAM (Antonovsky, 2005). Genom att stärka elevernas KASAM i skolan kan det ge dem 
högre självkänsla vilket skulle kunna medföra att de ej börjar röka och har modet att säga 
ifrån att de inte vill och då inte faller för grupptrycket. Gruppens tobaksvanor kan då styras av 
gruppens medlemmar gentemot vem som medlemmarna i gruppen ser mest upp till 
(Henriksson, 2007). Just 13-15 åringar har oftast dålig självkänsla då det är mycket som 
händer i kroppen och förändringar sker både psykiskt och fysiskt och dålig självkänsla kan 
uppstå. Genom att lära barnen om social hälsa där självständighet och att kunna relatera och 
agera med andra barn stärks deras KASAM vilket kan bidra till minskning av rökning (Korp, 
2009). Ewles & Simnett (2005) talar för att genom att stärka barnens empowerment lär vi 
barnen att klara av att fatta egna beslut såsom att våga stå emot trycket att röka en cigarett när 
kompisarna erbjuder och då känna att de kan ta kontroll över sina egna liv och inte alltid 
behöver göra som kompisarna säger.   
 
I resultatet visade det sig även att rökning och alkohol har ett samband; ju mer barnen röker 
desto oftare har de varit fulla. Det var fler flickor som är daglig rökare och druckit sig fulla 
mer än 10 gånger än pojkar även om det var stora andelar för båda könen. Ett samband kan 
vara de kopplingar som finns med att dricka alkohol och feströka. Liknande resultat framkom 
av Niclasen och Schnorh (2008) som gjorde en studie bland grönländska barn i 11-15 års 
ålder, att de barn som var daglig rökare var dem som oftast drack alkohol i förhållande till 
barn som ej röker eller dricker alkohol. I intervjuerna med de grönländska barnen var det 
många av barnen som inte trodde det var någon allvarlig risk att de rökte och drack mycket, 
då de ansåg att det inte var farligt eftersom de bara drack alkohol på helgerna. Vilket här 
påpekar Niclasen och Schnorh (2008) att det finns stora brister i information till barnen.  
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Ewles & Simnett, (2005) beskriver fem modeller och en av dem är 
beteendeförändringsmodellen. Denna modells mål är att förändra människors personliga 
attityder och beteendemönster för att medföra en hälsosam livsstil. Exempel som de har tagit 
fram är att informera hur man gör för att sluta röka, ge råd om en sund alkoholkonsumtion, att 
uppmuntra till mer fysisk aktivitet, sköta om sina tänder och hur de ska äta rätt.  Talesmännen 
för denna beteendeförändringsmodell är övertygade om att detta sätt är det bästa för att alla 
människor ska uppnå en hälsosam livsstil och de ser det som sin plikt att uppmuntra så många 
som möjligt att övergå till denna livsstil. Hur ska denna beteendemodell kunna användas? I 
läroplan 80 som tidigare var styrdokument för den svenska grundskolan yrkade den dåvarande 
ministern  Britt  Mogård  ordagrant  från  Dewey  när  hon  skrev  ” Rent allmänt bör det i de flesta 
situationerna vara rimligt att utgå från elevernas verklighetsbild, att bygga vidare på deras 
nyfikenhet och deras egna frågor”  (Egidius,  s  65.  2009). 
Att börja redan i tidig ålder redan innan rökdebuten börjar kan vara är ett bra sätt. Att göra 
tema dagar där barnen får delta mycket, inte bara sitta och lyssna, kan få barnen att bibehålla 
intresset och tycka det är intressant.  
 
I analysen mellan föräldrar som är intresserade av vad som händer med deras barn i skolan i 
relation till barnens rökvanor var det många fler pojkar, jämfört med flickorna som 
rapporterade att de tyckte att deras föräldrar inte brydde sig om vad som händer dem i skolan. 
Det som är intressant är varför är det just pojkarna som reagerar mycket starkare på att deras 
föräldrar inte är intresserade? 35,7 % var det som svarade att deras föräldrar absolut inte var 
intresserade och rökte varje dag medan motsvarande siffror bland flickorna var 20 %. Detta 
förstärks genom Michell och Amos (1997) studie där det gjordes en kvantitativ- och en 
kvalitativstudie bland barnen. Det de fick fram i intervjuerna var att de pojkar som rökte 
tillbringade mycket tid i olika parker i skolan och deltog inte mycket i olika familjeaktiviteter 
eller var med i idrottsorganisation. Vilket även denna studies resultat visar, att de pojkar som 
rökte tyckte att deras föräldrar inte brydde sig direkt om hur det gick för dem i skolan vilket 
kan vara bidragande då pojkarna rapporterade att de inte umgicks med sina familjer på olika 
familjeaktiviteter. Vilket kan bidra till minskande intresse av pojkarna från föräldrarna. Kan 
det vara så att pojkarna som röker gör att deras föräldrar tappar mer och mer intresset då de 
känner att de inte längre kan kontrollera sina pojkar? Och då slutar att vara intresserade av 
deras skolgång? I denna fråga hade en kvalitativ studie varit intressant att göra för att få en 
djupare kunskap om hur pojkarna upplever sin situation men också hur föräldrarna upplever 
situationen. 
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Metoddiskussion  
Då jag använde mig av Statens folkhälsoinstituts färdigställda enkäter gavs stora möjligheter 
att studera ett större urval som annars hade varit svårt att få tag i, om undersökningen hade 
gjorts av mig själv. De barn som var 11 år fick svara på 72 frågor medan de som var 15 år fick 
svara på 82 frågor. Även om innehållet i enkäten har inneburit många frågor har det ändå gett 
begränsningar i fördjupningen av arbetet. Vissa frågor hade det varit önskvärt att vara lite 
djupare och då kunna få en djupare och bredare kunskap. Eftersom bortfallet var så litet som 
10-15 % var en generalisering möjlig att göra av studien. För att kunskapen skulle varit 
djupare hade en kvalitativ studie varit lättare att göra. Då datan från Folkhälsoinstitutet är en 
tvärsnittsstudie har det bidragit till begränsningar i arbetet, det går att se sammankopplingar 
mellan de olika faktorerna men det går inte att bevisa orsakssambanden av barnens rökvanor. 
Det som även ska påpekas är att det inte är samma ungdomar vid de två olika tillfällena. 
Skolorna och eleverna är slumpmässigt utvalda vilket ger en liten chans att samma ungdomar 
blir utvalda igen när de är 15 år (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 
 
Eleverna fick informationsbrevet i skolan som de senare skulle ta hem och ge till sina 
föräldrar (Statens folkhälsoinstitut, 2009). I detta sammanhang borde eleverna också fått ett 
eget informationsbrev i skolan av Statens folkhälsoinstitut eftersom det är de som ska svara på 
enkäterna. I informationsbrevet står det att föräldrarna endast ska kontakta barnens lärare om 
de inte vill att sitt barn ska delta i studien. Om eleverna glömmer att ta hem brevet får 
föräldrarna aldrig veta om studien som deras barn ska delta i, vilket känns fel att lägga all 
ansvar på barnen när det i själva verket borde informeras på ett annat vis till föräldrarna 
antingen vid ett möte, post eller mail då avsändaren blir till föräldrarna. Det borde vara att 
föräldrarna skulle kontaktat lärarna både om de vill att deras barn ska delta eller ej då de får 
bekräftat om föräldrarna verkligen har fått se informationsbrevet eleverna skulle ta hem. Som 
beskrivningen ovan är det lätt hänt att brevet slarvas bort eller glöms bort av barnen vilket 
bidrar till att föräldrarna ej får ta del av informationen. Det som kan bli fel i denna studie är 
att de föräldrar som inte vill att sitt barn ska delta i studien kommer pekas ut i klassen. Då 
undersökningen skulle göras på lektionstid och de som inte ska vara med kommer att pekas ut 
då de inte får några enkäter när de lämnas ut på lektionen. Detta kan skapa frågor och 
funderingar bland klasskamraterna om varför de barnen inte kommer att delta i 
undersökningen.                                                                                                                              
 
I informationsbrevet till vårdnadshavarna står det att Statens folkhälsoinstitut gör studien för 
att kunna jämföra den med andra länder, då Sverige kan ta del av andra länders studie och 
andra länder kan ta del av Sveriges studie. I informationsbrevet står det ingenstans att 
högskolestudenter kan ta del av dess data som de använder senare i sina arbeten och som 
också kan publiceras på internet. I Ejlertsson (2005) påpekar han att nyttjandekravet står för 
att insamlande uppgifter bara får användas till det som står i informationsbrevet vilket 
Folkhälsoinstitutet bryter mot då jag har fått datan från dem och använder de nu i detta 
examensarbete. Även om datan är helt avidentifierad borde det påpekas i brevet (Centrum för 
forsknings- & bioetik, 2013). Det skapar en känsla av att Statens folkhälsoinstitut 
undangömmer denna information för att ej riskera högre bortfall. 
 
I en del frågor i enkäten är svarsalternativen snedfördelade då det antingen pekar mer åt det 
positiva eller mer åt det negativa vilket kan påverka resultatet eftersom om det lutar mer åt det 
positiva eller det negativa hållet vilket enligt Ejlertsson (2005) anser, kan till exempel leda till 
fler positiva svar utan att det egentligen är meningen då respondenten har fler positiva 
påpekanden att välja mellan. En av frågorna är hur man tycker man haft det de senaste 6 
månaderna, här påpekar Ejlertsson (2005) att frågor där respondenten ska minnas bakåt i tiden 
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kan påverka svarsresultatet då många gånger minns de bara speciella händelser inte alldagliga. 
Det ska även tas hänsyn till att miljön runt omkring kan ha stor påverkan. Till exempel stökigt 
i klassrummet vilket bidrar till svårt att koncentrera sig på frågorna, eleverna sitter nära 
varandra och kan då lätt läsa vad den andra svarar vilket bidrar till att de inte vågar svara vad 
de egentligen tycker. De barn med föräldrar som ej vill att sitt barn ska deltaga kan pekas ut i 
klassen och det kan skapa frågor och funderingar bland klasskamraterna varför denna elev ej 
ska medverka i studien. Svarsfrekvensen kan påverkas då eleverna svarar mer åt det positiva 
hållet för att de låter bättre än hur det egentligen är, eller att de vill vara tuffa inför sina 
kamrater och svarar att de till exempel dricker och röker i större mängder än vad de 
egentligen gör. 
  
Språket i enkäterna anser jag är lättförståeligt, det är korta meningar vilket underlättar att läsa 
och hade det istället varit långa frågor hade barnen kanske glömt bort vad frågan var innan de 
hade läst klart frågan. I Ejlertsson (2005) anser han att man alltid ska försöka anpassa språket 
till sin målgrupp, till exempel om man ska ge enkäter till skolungdomar borde de ta hjälp utav 
någon så att språket formuleras på ett sätt så en skolungdom förstår, då riskerar de inte att 
använda främmande ord för skolungdomarna som kan tolka frågorna annorlunda än vad en 
vuxen gör. Till exempel frågan om hur barnen tycker sin hälsa är kan vara svårt då hälsa kan 
betyda olika beroende på vilken som läser (Ejlertsson, 2005). 
 
Eftersom det är Statens folkhälsoinstitut som har gjort enkäten kan jag inte mäta validitet och 
reliabilitet. Validiteten avser att mäta det som ska mätas och det har Folkhälsoinstitutet redan 
gjort (Satens Folkhälsoinstitut, 2009), (Ejlertsson, 2005). Reliabiliteten studeras som test-
retest-reliabiliteten, dvs. de mäter samma saker flera gånger, det har Statens folkhälsoinstitut 
gjort när de gjorde denna enkät (Ejlertsson, 2005). De har testat frågorna och gör det med 
jämna mellanrum vilket då visar att validiteten och reliabiliteten är tillfredställande.  
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Konklusion 
Genom denna studie och andra visar det sig att rök- och även snusvanor utvecklas i hög 
omfattning mellan 11 och 15 år bland pojkar och flickor, med en viss åldersskillnad. Studiens 
resultat bidrar med kunskaper om barns rökvanor vilket visar att insatser bör börja i tidig ålder 
då andelen rökare, speciellt bland flickorna stiger markant mellan 11 och 15 års ålder. Studien 
visar att det bör ske stora insatser mot rökning och alkohol då flera studier antyder att det 
finns ett samband mellan dessa faktorer. En av insatserna kan vara att påbörja förebyggande 
insatser i tidig ålder och successivt bygga upp det ju äldre barnen blir.  
 
För att gynnsamt påverka barnens rökvanor bör föräldrarna höja sitt engagemang och visa att 
de bryr sig och erbjuder sin hjälp till barnen, då studier visar att det fanns ett samband mellan 
föräldrar engagemang och förekomst av rökning. Genom att öka fysisk aktivitet och 
introducera barnen för olika aktiviteter kan det bidra till minskning av rökvanor då resultatet 
och andra studier sammankopplar hög andel rökare med mindre fysisk aktivitet på fritiden.  
Även de som känner att de har svårt att koncentrera sig i skolan är oftare daglig rökare även 
om riktningen på sambandet inte kan visas. Att få känna sig meningsfull bland föräldrar, 
vänner eller- inom någon idrott kan höja elevernas KASAM vilket kan vara en viktig faktor 
för att inte börja röka. 
 
Sammanfattningsvis pekar studieresultatet på att det redan i ung ålder bör vara viktigt att 
främja en positiv livsstil, med stort föräldraengagemang för att förhindra debut av rökning. 
Förslag till en ny studie utifrån resultatet av denna studie, är att göra en kvalitativ studie med 
11 och 15 åringar, något som kan bidra till en djupare förståelse för 11 och 15 åringars 
rökvanor och bidragande faktorer. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. 

 

Till målsman för elever som är utvalda att delta i undersökningen 
”Skolbarns  hälsovanor”  2009 

Bakgrund och syfte 
Den  klass  som  ditt  barn  går  i  har  slumpmässigt  valts  ut  att  delta  i  2009  års  undersökning  ”Skolbarns  
hälsovanor”.  Totalt  kommer  drygt  6 000 barn från klasser runt om i Sverige att delta.  
 
”Skolbarns  hälsovanor”  är  en  riksomfattande  enkätundersökning  som  genomförts  i  Sverige  vart  
fjärde år sedan 1985/1986, i årskurserna 5,7 och 9. Undersökningen är internationell och genomförs 
samtidigt i ett 40-tal länder i Europa och Nordamerika i samarbete med Världshälsoorganisationen 
(WHO). Sedan 1992 är det Statens folkhälsoinstitut (FHI) som ansvarar för undersökningen i 
Sverige.   
 
Datainsamlingen ger möjlighet att öka kunskapen om barnens självskattade hälsa, levnadsvanor och 
andra förhållanden som anses viktiga för barns hälsa. Undersökningen ger oss också möjlighet att 
följa utvecklingen inom landet över tid, samt att jämföra svenska förhållanden med andra länders. 
Något som är viktigt för att förstå situationen i Sverige. 
 
Undersökningen genomförs under lektionstid och ditt barn får själv avgöra om hon eller han vill 
svara på frågorna. Ditt barn deltar helt anonymt och ska inte fylla i sitt namn. Var och en stoppar 
själv sin ifyllda enkät i ett kuvert och klistrar igen det innan det lämnas till läraren. Ingen på skolan 
kan se ditt barns svar. Läraren skickar in de igenklistrade kuverten till Statistiska centralbyrån 
(SCB). 
 
Data samlas in utan namn, så det är inte möjligt att spåra tillbaka till någon enskild elev. I detta 
internationella samarbete kommer data att vara tillgänglig för medlemmar i nätverket från andra 
länder. På samma sätt som vi får tillgång till avidentifierad information från andra länder. Vi vill på 
detta sätt informera dig som målsman om undersökningen och hoppas att du tycker det är värdefullt 
att den genomförs. Om du INTE vill att ditt barn ska delta i undersökningen ber vi dig kontakta 
läraren.  

Om du har några frågor om undersökningen, kontakta gärna 
Lilly Eriksson, Statens folkhälsoinstitut       063-19 97 40  e-post 
Petra Löfstedt, Statens folkhälsoinstitut 063-19 97 11 e-post 
Frida Hultgren, Statistiska centralbyrån  019- 17 69 91  frida.hultgren@scb.se  
 
Med vänlig hälsning 

 
     Sarah Wamala                  Lilly Eriksson 
     Generaldirektör                  Projektledare 
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Bilaga 2. 
De utvalda frågorna som är med i studien. 
11- åringar 
 

 

 
 
 
 
 
15- åringar 
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