
 
 

Sektionen för Hälsa och Samhälle 

Box 823 

301 18 Halmstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad formar ungdomars attityd till 

rökning 
 

- En kvalitativ studie  
 

Johanna Lundahl & Therese Josefsson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkhälsovetenskap 61-90 hp 

HT, 09 



 

 

Innehållsförteckning 

 
Introduktion     1 
   Ungdomar och rökning     2 

   Syfte      4 

 

Metod      4 
   Metodbeskrivning     4 

   Urval      4 

   Datainsamlingsmetod     5 

   Etik      6 

   Dataanalys      6 

          

Resultat      6 
   Yttre faktorer     7 

Familj och Vänners inflytande   7 

 Samhällets inflytande    8 

   Inre faktorer     9 

 Nyfiken     9 

 Förträngning     10 

    

Diskussion      10 
   Yttre faktorer      10 

   Inre faktorer     13 

   Metoddiskussion     14 

 

Konklusion     16 

 

Implikation     16 

 

Referenser 

 

Bilagor 
      Bilaga I: Informationsbrev 
 

 

 



 

 

Titel 

 

 

Författare 
 

Sektion 
 

 

Handledare  
 

Tid 
 

Sidantal 
 

Nyckelord 
 

 

Sammanfattning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad formar ungdomars attityd till rökning – en 

kvalitativ studie. 

 

Johanna Lundahl & Therese Josefsson 

 

Sektionen för Hälsa och Samhälle (HOS), Högskolan i 

Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad 

 

Solgun Folke 

 

Hösten 2009 

 

17 

 

Attityd till rökning, Grupptyck, Rökning, Tobak, 

Ungdomar 

 

Syfte: Syftet med undersökningen var att beskriva vad 

som formar ungdomars attityd till rökning.  

Metod: Sex kvalitativa intervjuer genomförds med 

ungdomar i åldern 14-15 år. Kategorier utarbetades 

genom analys av intervjuutskrifterna.  

Resultat: Det framkom att ungdomarnas attityd formas 

dels av yttre faktorer som närståendes rökvanor och dels 

av inre faktorer som nyfikenhet. Ungdomarna ansåg 

även att om cigaretter varit så ohälsosamma som det 

påstås så hade de varken tillverkats eller sålts. 

Ungdomarna beskrev rökare med ord som tuffa och 

coola.  

Konklusion: Resultatet antyder att ungdomarnas attityd 

till rökning formas dels av vännernas uppfattningar och 

dels av föräldrarnas attityd. Ungdomar lever i nuet och 

väger därför inte in hälsoriskerna i sitt beslut att röka.  

Implikation: Informera föräldrarna att ha en hårdare 

attityd emot tobak. Skapa ett informationsmaterial som 

förklarar varför det är politiskt svårt att förbjuda 

tobaksprodukter. Ytterligare forskning behövs om hur 

föräldrars rökvanor påverkar ungdomars attityd till 

rökning.  
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Adolescents, Attitude towards smoking, Peer pressure, 

Smoking, Tobacco  

 

Objective: The aim of our study was to describe how 

young people's attitudes towards smoking emerge. 

Method: Six qualitative interviews were conducted with 

adolescents aged 14-15. Categories were developed 

through an analysis of interview transcripts.  

Results: It was found that young people's attitude is 

shaped partly by external factors such as smoking habits 

by related parties and partly by internal factors such as 

curiosity. Young people also felt that if cigarettes were 

as unhealthy as it is claimed they had neither 

manufactured nor sold. Young people described the 

smokers with words like tough and cool. 

Conclusion: Young people's attitude to smoking is 

shaped partly by their friends’ views and partly by their 

parents' attitude. Young people are living in the moment 

and therefore they do not consider the health risks when 

deciding to start smoking. 

Implication: Inform the parents that they should have a 

tough stance against tobacco. Create information 

material which explains why it is politically difficult to 

ban tobacco products. Further research is needed on 

how parents' smoking habits affect young people's 

attitudes to smoking.
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Introduktion 

 

Rökning är ett folkhälsoproblem som medför stora hälsorisker. För att motverka 

hälsoproblem behövs kunskap om hur problemet uppkommer. Denna uppsats har för 

avsikt att lyfta fram vad ungdomarna själva anser om rökning. Vi syftade till att 

beskriva ungdomars attityd till rökning och vårt fokus ligger på ungdomar som är 14-15 

år gamla i Halmstads kommun.   

 

I Sverige är 14 % av kvinnorna och 11 % av männen dagligrökare och motsvarande 

siffror i Halland är 17 % bland kvinnor och 10 % bland män (Paulsson, Karlsson & 

Wadman, 2008). Majoriteten av människor som är dagligrökare började röka innan de 

blivit 20 år gamla (Sarafino, 2006). I Sverige röker 8 % av flickorna och 5 % av 

pojkarna i årskurs 9 dagligen, vilket är en minskning jämfört med tidigare år (Hvitfeldt 

& Nyström, 2008). I Halland röker 7 % av flickorna och 4 % av pojkarna i årskurs 9 

dagligen, vilket är något lägre än övriga riket (FoU-enheten primärvården Halland, 

2006). Två tredjedelar av pojkarna och hälften av flickorna som röker gör detta endast 

på fest eller bara ibland (Hvitfeldt & Nyström, 2008). Rökning leder till omfattande och 

långsiktig ohälsa såsom skador på lungorna samt förhöjd risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2009). Det svenska folkhälsomålet Tobak, alkohol, 

narkotika, doping och spel, vill uppnå ett minskat bruk av tobak för att minska skadorna 

på befolkningen (Regeringens proposition, 2007). 

 

Enligt Kostenius och Lindqvist (2006) är attityd en inställning som visas tydligt och 

består av en tredelad reaktion. Den första är affektiv där individen får en uppfattning om 

objektet i form av känslor eller sinnesstämning. Den andra delen är tendentiös till hur 

individen beter sig gentemot objektet, det vill säga att individen har ett visst syfte. 

Tredje delen är kognitiv där individen lägger samman bilder och minnen förknippade 

med objektet, vilket leder fram till individens attityd (Kostenius & Lindqvist, 2006). 

Andersson (2002) beskriver att attityd och beteende inte behöver stämma överrens. De 

Leeuw, Engels, Vermulst och Scholte, (2008) beskriver att yngre ungdomar som har en 

negativ bild av tobak tar därför oftare avstånd från rökning. Om ungdomarna umgås 

med andra ungdomar som röker, förändras över tid ungdomarnas attityd till tobak till att 
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bli mer positiv. Andersson (2002) beskriver vidare att attityd även kan vara en 

beskrivning av vad vi tror att andra vill att vi ska tycka. Att ställa frågor kring individers 

attityd kan vara komplicerat eftersom individer som saknar en bestämd uppfattning ofta 

svarar vad de tror kan vara det mest korrekta inom sammanhanget. 

 

 

Ungdomar och rökning 

 

Barns och ungdomars levnadsvanor präglas i stor utsträckning av 

bestämningsfaktorerna familje-, skol-, och fritidsförhållanden. Därför behöver barn och 

ungdomar trygga skolmiljöer och hemförhållanden med tydliga förebilder. Det svenska 

folkhälsomålet Trygga och goda uppväxtvillkor fokuserar på barn och ungdomars 

utveckling (Regeringens proposition, 2007). Det är en märkbar skillnad i ungdomars 

hemmiljöer om föräldrarna är rökare eller icke-rökare. Det har visat sig att idag röker 10 

% av ungdomar till icke-rökande föräldrar som är emot rökning och 26 % av 

ungdomarna till icke rökande föräldrar men med en tillåtande attityd till rökning. 

Jämförelsevis är 38 % av ungdomarna rökare som har rökande föräldrar med en 

tillåtande attityd till rökning, men endast 12 % av ungdomar röker som har rökande 

föräldrar men förbjuder sina barn att röka (Hvitfeldet & Nyström, 2008).     

 

Kunskapen om att rökning i längden är ohälsosamt är inte relevant för ungdomar. De 

verkar leva i nuet enligt Sarafino (2006) och behöver redskap för att kunna motstå 

medias och vänners påtryckningar som kan påverka ungdomarnas val att prova 

cigaretter. Vidare belyser Sarafino (2006) att information och attityd sällan är tillräckligt 

för att ungdomarna ska kunna motstå cigaretter. Att ha föräldrar, syskon eller vänner 

som röker har visat sig öka risken för ungdomar att börja röka (Marks et al., 2005). 

Ungdomar mellan 12 och 14 år löper högre risk att börja röka vid lägre 

socioekonomiska förhållanden i kombination med vänner som har en positiv inställning 

till tobak (Otten, Wanner, Vitaro & Engels, 2008). Vidare beskrivs att många ungdomar 

anammar sitt rökbeteende från föräldern av samma kön som ungdomen. Ungdomar med 

en sämre relation till sina föräldrar har valt att börja röka för att visa sig själva som 



 3 

 

”tuffa” eller ”coola” (Marks et al., 2005). Enligt Burgess Dowdell och Santucci (2004) 

vill ungdomar i dagens ungdomskultur uppleva spänning tillsammans med vänner. 

 

Sarafino (2006) beskriver hur olika cigarettmärken ofta riktar in sin reklam mot 

exempelvis unga kvinnor för att fler ska börja röka. Cigarettföretagen bygger sin reklam 

och sina kampanjer på forskningsrapporter som visar att kvinnor har svårt att hålla 

vikten om de slutar röka. Cigarettföretagen lyfter fram det som gynnar deras försäljning 

(Sarafino 2006). Burgess Dowdell och Santucci (2004) beskriver att många i årskurs 7 

oroade sig över sin vikt och mer än hälften av alla ungdomar som rökte i studien, gjorde 

det för att kunna kontrollera in vikt.    

 

Lloyd, Lucas och Fernbach (1997) beskriver att ungdomar i åldrarna 13-15 år som 

bryter regler löper förhöjd risk att börja röka i jämförelse med andra ungdomar. Det 

finns tre typer av grupperingar bland ungdomarna, den första är ungdomar som är emot 

tobak och väljer att inte umgås med andra ungdomar som röker. Den andra kategorin 

ungdomar är de som röker och som kan umgås med både rökare och ickerökare men 

upplever att rökningen skapar spänning i gruppen. Den tredje kategorin kännetecknas av 

ungdomar som ofta har provat att röka och kan tänka sig att röka i framtiden. 

Ungdomarna i denna kategori gör ingen skillnad på om deras vänner är rökare eller 

ickerökare (Lloyd, Lucas & Fernbach, 1997). Många hälsokampanjer riktar sig idag till 

ungdomar för att färre ska börja röka för att ohälsoproblem ska förebyggas. 

Antirökkampanjer för ungdomar i åldern 12-17 år har en positiv effekt som lever kvar 

ett par år efter den ursprungliga kampanjens genomslag. Kampanjer som är sponsrade 

av tobaksföretag har inte samma goda effekt på ungdomars attityder till tobak (Farrelly, 

Davis, Duke & Messeri, 2008).   

 

Eftersom en stor andel ungdomar börjar röka och fortsätter att röka trots stora 

informations- och varningskampanjer skulle det vara intressant att undersöka 

ungdomars attityd till rökning för att se hur det styr ungdomars rökbeteende. Frågor 

som skulle vara intressanta att få besvarade: 
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Varför börjar ungdomar röka trots dagens information om risker och biverkningar? 

I vilken utsträckning påverkar umgängeskretsen ungdomarnas rökvanor?  

Hur påverkar medias spegling av tobak ungdomar?   

 

Syfte 

 

Syftet med undersökningen var att beskriva vad som formar ungdomars attityd till 

rökning.  

 

 

Metod 

 

Metodbeskrivning 

 

Då studien syftade till att beskriva ungdomars attityd till rökning valdes en kvalitativ 

metod, med intervjuer som datainsamling. Kvalitativa studier ger enligt Patel och 

Davidsson (2003) unik information som kan leda till en förståelse för frågeställningen.  

 

Urval 

Genom att kontakta ansvariga för olika ungdomsverksamheter identifierades ungdomar 

lämpliga för studien.  Detta var för att underlätta den första kontakt med ungdomar som 

röker eller har rökt. Urvalet bestod av sex ungdomar i åldrarna 14-15 år. För att få en så 

stor spridning som möjligt avseende ungdomars attityd till rökning intervjuades tre 

tjejer och tre killar. Ungdomarna kom från tre olika delar av kommunen. Det första 

området valdes slumpmässigt därefter valdes strategiskt ytterligare två områden för att 

få en geografisk spridning av deltagarna i studien.  
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Tabell 1. Deltagare i studien, samt redovisning av bakgrundsdata. 

 

Intervju Kön Ålder Röker Rökande 

föräldrar 

Rökande 

syskon 

Rökande 

vänner 

Föräldrars 

vetskap 

1 Kille 14 Ja Ja Ja  Ja Ja 

2 Kille 15 Ja Ja Ja  Ja Ja 

3 Tjej 14 Nej Ja Ja  Ja Ja 

4 Kille 14 Nej Nej Nej Ja Ja 

5 Tjej 15 Ja Ja Ja  Ja Ja 

6 Tjej 15 Ja Nej Ja  Ja Nej 

 

 

Datainsamlingsmetod 

Kvale och Brinkman (2009) beskriver forskningsintervjun som ett samtal om ett 

gemensamt intresse mellan två personer. För att registrera all information användes en 

diktafon för ljudupptagning. Innan intervjun påbörjades, ställdes ett par bakgrundsfrågor 

för att kartlägga ungdomarnas egna rökvanor samt vilka som röker av ungdomarnas 

föräldrar, syskon och vänner. Resultaten av bakgrundsfrågorna återfinns i tabell 1. 

Intervjun bestod av fem öppna frågor som syftade till att inbjuda ungdomarna till att 

dela med sig av åsikter och funderingar kring rökning. Frågorna var formulerade på ett 

vardagligt språk för att intervjupersonerna skulle förstå dem. Fem huvudfrågor 

användes, därefter såg följdfrågorna olika ut vid olika intervjuer.  

 

1. Vad var det som fick dig att prova din första cigarett? 

2. Varför röker du? 

3. Hur tror du att dina kompisars rökvanor har påverkat dig? 

4. Hur påvekar varningstexterna på cigarettpaketen dig? 

5. Vad skulle kunna få dig att sluta röka? 
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Etik  

Kvale och Brinkman (2009) lyfter fram fyra områden som bör diskuteras innan 

intervjun genomfördes är informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser samt 

forskarens roll. I förväg skickades skriftlig information ut till ansvariga inom de 

ungdomsverksamheter som vi besökte (Se bilaga 1). Även ungdomarna informerades 

om att de kommer att vara anonyma i studien. Deras namn kommer inte att finnas 

nämnda och det går inte att urskilja intervjupersonerna. Informationsbrevet beskrev att 

deltagande i intervjun var frivilligt och att ungdomarna kunde avbryta sin medverkan 

utan att ange orsak. Dessutom förklarades att allt material som involverade 

ungdomarnas intervjuer skulle behandlas konfidentiellt. Eftersom studiens syfte berörde 

ungdomars rökvanor som övervägande ungdomar vill hålla hemliga har föräldrarna inte 

kontakts för medgivande till ungdomarnas deltagande. Att kontakta föräldrarna hade 

ytterligare begränsat antalet informanterna, eftersom det hade avslöjat ungdomarna. De 

ansvariga för ungdomsverksamheterna gav sitt medgivande till studien.  

 

Dataanalys 

Materialet transkriberades, vilket innebär att materialet lyssnades noga igenom för att få 

allt korrekt nedskrivet (Patel & Davidsson, 2009). Det transkriberade materialet 

bearbetades därefter genom att intervjuerna lästes igenom flera gånger, för att identifiera 

intervjupersonernas beskrivning på ungdomars attityd till rökning. Analysen bestod av 

att identifiera specifika ord och meningar, så kallade utsagor, som hörde ihop med 

syftet. Från dessa ord och meningar bildades lämpliga underkategorier som sedan kom 

att tillhöra två huvudkategorier. Analysen genomfördes för att innehållet från 

intervjuerna skulle struktureras, detta utgjorde sedan resultatet (Kvale & Brinkman, 

2009). 

 

 

Resultat  

Resultatet redovisas under två kategorier som beskriver vad som formar ungdomars 

attityd till rökning. Figur 1 illustrerar kategoriseringen av studiens resultat.   
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Figur 1. Kategorier och underkategorier.  

 

Yttre Faktorer 

 

Yttre faktorer såsom grupptryck och ett socialt tryck från samhället är en kategori som 

beskriver hur ungdomarna ansåg att de anpassade sig till omgivningen. Människor i 

ungdomarnas närhet såsom familj och vänner hade inflytande över ungdomarnas attityd. 

Intervjupersonerna uttryckte hur kompisars påverkan har haft inflytande när de började 

röka cigaretter. Intervjupersoner med föräldrar som rökte uttryckte hur föräldrarnas 

rökvanor har påverkat deras val att bruka cigaretter. Samhällets oskrivna regler har 

påverkat ungdomarnas attityd och val av livsstil.  

 

Familj och vänners inflytande  

Alla ungdomarna som deltog i studien provade sin första cigarett tillsammans med sina 

vänner. Det framkom att intervjupersonerna blev erbjudna cigaretter av vänner som 

redan rökte, men det förekom även att någon själv tog initiativet till att prova cigaretter. 

Tillsammans med en vän som aldrig rökt, provade de sin första cigarett i skymundan 

från andra ungdomar.  

 

Första gången va ju med kompisar då ju.  

 

Intervjupersonerna beskrev alla att de hade ett par eller flera vänner som rökte. Det 

framkom även vid intervjuerna att ungdomarna kände sig tvingade att prova cigaretter. 

Under intervjuerna framkom att ungdomarna själva ansåg att grupptryck kunde ses som 

en orsak till att ungdomar röker.   

Samhällets inflytande 

Familj och Vänners inflytande 
Yttre faktorer 

 

 Inre faktorer 

Nyfikenhet 

Förträngning 
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Ja va ute och så va de många som rökte typ så dom tyckte 

   jag måste testa och jag testade.  

 

I intervjuerna framkom att i de flesta hushåll rökte någon av föräldrarna till 

ungdomarna, vilket ungdomarna själva lyfte fram som en orsak till att de själva röker.  

 

Första gången va de för att känna hur de kändes eftersom 

 föräldrarna röker med, så tänkte man ju att det kanske är 

 gott eller nåt.  

 

Å andra sidan kunde föräldrarnas ogillande av ungdomarnas bruk av cigaretter resultera 

i att de slutade röka. Det förekom att föräldrarna var medvetna om att deras barn röker, 

men visade enligt uppgift varken acceptans eller ogillande över ungdomarnas rökande. 

Medan vissa föräldrar uttryckte enligt informanterna ett starkt ogillande mot 

cigarettbruk.  

 

Jaja dom kom på mej eller ja jag kom hem och så ja fick 

 jag berätta för dom märkte nåt, så de var ju ganska fail. 

 

Samhällets inflytande 

Ungdomarna uttryckte att det ser coolt ut att röka och att de ungdomar som röker ser 

tuffa ut. Av intervjupersonerna lyftes det fram att det var coolt att röka och för att 

uppfattas cool beskrev ungdomarna att de valde att röka. Intervjupersonerna använde sig 

även av uttrycket tufft som en beskrivning på ungdomar som röker. Genomgående i alla 

intervjuer med ungdomarna var uttrycket alla andra röker. 

 

Asså jag tyckte också att de såg lite coolt ut när dom andra  

rökte med så och många verkar ju typ tycka de å så. 

 

 

De var nog så att jag och min kompis att vi skulle vara rätt 

 coola och så vi skulle prova då. 
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De är väl mest att man tycker att det är tufft. 

 

Media ger ofta enligt ungdomarna bilden att vackra människor med inflytande är de 

som röker. Vissa var av uppfattningen att medias bild av cigaretter inte påverkar 

ungdomar, medan andra ansåg att media kan vara av en stor betydelse för ungdomarnas 

uppfattning.  

Jo kan ju vara på filmer som vackra människor röker. 

 

 

Inre faktorer 

 

Inre faktorer såsom ungdomarnas nyfikenhet och förträngning av information är en 

kategori som beskriver hur ungdomarna själva påverkar då deras attityd formas. 

Ungdomarnas utsagor om cigaretters negativa effekter beskrev en misstro till att 

informationen om cigaretter är sann.  

 

 

Nyfikenhet 

Ungdomarna önskade att uppleva hur det kändes att röka och de beskrev även en 

föreställning om att cigaretter borde smaka gott eftersom det är så många som röker. 

Ungdomarna beskrev en nyfikenhet till att prova nya företeelser. Deras nyfikenhet till 

cigaretter var hur det skulle smaka, hur det skulle kännas och upplevas att röka.  

 

Ja men de e så, om man aldrig gjort de innan så undrar 

 man ju hur de känns och hur de smakar och vad som 

 händer i kroppen. 
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Förträngning  

Ungdomarna verkade ha en uppfattning av att ingen verkar ta skada av att röka och att 

cigaretters hälsorisker är antaganden. Ungdomarna var även övertygade om att ingen 

läser varningstexterna på cigarettpaketen. Det framkom även ett visst tvivel från 

ungdomarna att varningstexterna var sanna. Anledningar som ungdomarna angav till 

varför de har eller kunde tänka sig att sluta röka var att föräldrarna kom på dem eller att 

de skulle få pengar om de inte rökte.  

Man ser de och liksom aaa att andra gör de och ingen 

 verkar ju ta skada. 

 

Gör man de och till slut så antar jag att man kan bli 

beroende.  

 

Ungdomarna ifrågasatte hur någon medvetet skulle kunna tillverka och sälja något som 

är så farligt som cigaretter. Ungdomarna tvivlade på att människor skulle kunna vara så 

onda att medvetet skadar andra. 

 

 Hade de varit sant hade man inte sålt dom. 

 

 

Diskussion 

 

Yttre faktorer 

 

Kompisars inflytande är av stor betydelse när ungdomarnas egen attityd till cigaretter 

formas. Ungdomarna uttryckte en önskan att passa in och därmed anpassade sig 

ungdomarna efter gruppens gemensamma attityd. Taylor (2007) beskriver hur 

levnadsvanor är sammankopplade inom ett nätverk, vilket leder till att individerna i ett 

och samma nätverk exempelvis delar matvanor, som kan vara goda. Likväl kan vanorna 

som delas vara någon form av missbruk såsom rökning, alkohol eller droger. 

Individerna upplever därmed en gemensamhet inom nätverket oavsett om det fungerar 
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som ett socialt stöd eller inte (Taylor, 2007).  Socialt stöd är att känna sig älskad, 

uppskattad och att samtidigt tillhöra ett nätverk av flera individer, som kan bestå av 

familjen, vänner, medarbetare och i vissa fall ett lojalt husdjur (Taylor, 2007). 

Andersson (2002) beskriver att socialt stöd och socialt nätverk är två skilda begrepp. 

Socialt stöd är oftast något positivt för hälsan eftersom att det har en buffrande effekt. 

Detta innebär att det sociala nätverket fungerar som ett skydd när individen utsätts för 

besvärligheter. Ett socialt nätverk däremot ger inte alltid ett socialt stöd, utan kan gå i 

båda riktningarna med positiv eller negativ påverkan.  

 

I alla intervjuer uttryckte ungdomarna själva grupptryck som en orsak till att de röker 

eller har rökt. Detta uppfattades som att ungdomarna använde grupptryck som en ursäkt 

för att rättfärdiga sin rökning. Detta kan ses som att ungdomarna enskilt skäms över att 

de röker eller att ungdomarna saknar en bestämd uppfattning. Därför svarar vad de vad 

de tror kan vara det mest korrekta inom sammanhanget, som Andersson (2002) beskrev. 

Genomgående för alla informanter var att de ungdomar som röker umgås med andra 

ungdomar som röker, och att de informanter som har slutat röka umgås i mindre 

utsträckning med ungdomar som röker. Detta kan i enlighet med Loyd m.fl. (1997) tyda 

på att gruppering bland ungdomar är av viss betydelse för inställningen till rökning.   

 

När ungdomarna beskrev sina föräldrars rökvanor framställde ungdomarna sin egen 

rökning som en naturlig utveckling av föräldrarnas vanor. Studien fann inga tendenser 

bland ungdomarna att rökning endast var någon form av protest mot föräldrarna 

eftersom ingen av ungdomarna använde rökningen som ett medel för att trotsa sina 

föräldrar. Informanterna ansåg att oavsett deras föräldrars attityd till tobak är det 

föräldrarnas rökvanor som har påverkat ungdomarnas val att de började röka. 

Undantaget är de föräldrar som, när de kom på sina barn att röka cigaretter, förbjöd dem 

att fortsätta. Informanterna som slutade röka beskrev att det var av respekt för 

föräldrarna. Vilket tyder på att ungdomarnas attityd formas av föräldrarnas attityd och 

inte föräldrarnas vanor. Detta kan inte generaliseras utan kan endast påvisas för denna 

studie.   
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Spännande var även att föräldrarna till ungdomarna hade olika inställning till rökning. 

Vissa föräldrar har enligt ungdomarnas uppfattning en mer accepterande attityd till att 

de rökte. Medan vissa föräldrar enligt ungdomarna har visat ett visst ogillande till 

ungdomarnas rökning. Leifer och Hartston (2004) beskriver att ungdomarna under sin 

tonårstid provar ut olika roller för att hitta sin identitet. Under tiden som ungdomarna 

förändrar sina personliga uppfattningar upplever ungdomarna andra människor på olika 

vis. Detta skulle kunna förklara ungdomarnas olika beskrivningar av sina föräldrars 

attityd. Vilket beskriver endast ungdomarnas uppfattning och inte föräldrarnas verkliga 

ståndpunkt angående rökning.  

 

Många av ungdomarna ansåg att rökningen egentligen inte är coolt men ungdomarna 

antog att andra ungdomar tycker att det är coolt att röka. Ungdomarna använde sig av 

uttrycket tufft som en beskrivning på rökare. Detta kan ses som att ungdomars attityd 

till rökning baseras i stor utsträckning på hur ungdomar uppfattar varandra. 

Ungdomarna uttryckte en skillnad mellan orden tuffa och coola som inte uppfattades 

som mer än olika ord för samma betydelse. Informanterna bor och umgås i olika 

områden av Halmstad och kanske kan deras sätt att uttrycka sig variera något beroende 

på detta. Ungdomars attityd formas i större utsträckning av utseendebaserade faktorer än 

av faktiska hälsorisker. Genomgående i alla intervjuer har ungdomarna uttryck att alla 

andra röker. Även om statistiska data visar att det finns fler icke rökare än rökare i 

Sverige idag är det enligt ungdomarna rökarna som de lägger märke till.  

 

Vissa av ungdomarna i studien ansåg att media inte har något inflytande över deras 

åsikter. Varifrån härstammar ungdomarnas beskrivning av att rökning är coolt och tufft? 

Kanske medias bild påverkar oss utan att vi själva reflekterar över det. Jarlbro (2004) 

beskriver att en lyckad kampanj är när budskapet eller beteendet är enkelt och repeteras 

ofta. Detta leder till att individerna som ser kampanjen inte längre reflekterar över 

budskapet eller beteendet utan anser att det är helt naturligt (Jarlbro, 2004). Däremot är 

vissa ungdomar av åsikten att media formar deras attityd eftersom många karaktärer i 

filmer röker cigaretter och ser ändå både vackra och friska ut.  
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Inre Faktorer 

 

Ungdomarna beskrev cigaretter som något alla måste ha provat och använde sin 

okunskap som en orsak till att röka. Det går tydligt att följa ungdomarnas resonemang 

eftersom deras beskrivningar om att cigaretter borde smaka gott med tanke på hur 

många som röker idag. Varningstexterna på cigarettpaketen är det ingen som läser enligt 

ungdomarna och de betvivlade sanningshalten i texterna. Detta var inte helt sant då flera 

av ungdomarna kunde räkna upp flera av varningstexterna som finns på cigarettpaketen 

som de själva påstår att de inte läser. Däremot verkar varningstexterna inte fungera 

avskräckande eftersom ungdomarna redan bestämt sig för att röka när de håller i 

cigarettpaketet.  

 

Vissa av ungdomarna innehar en större kunskap om tobakens negativa effekter men 

ändå klarade de inte av att säga nej när de blev erbjudna cigaretter av andra. 

Ungdomarnas self-efficasy baseras inte bara på sig själv utan även utifrån de runt 

omkring ungdomarna. Self-efficacy (Självförmåga) är individens tilltro till sig själv att 

kunna lyckas genomföra en förändring, bedömningen av förmågan baseras på 

observationer utifrån sig själv och andra (Sarafino, 2006). Chang, Lee, Lai, Chiang, Lee 

och Chen (2006) lyfter fram att självförmåga var den viktigaste faktorn för att 

ungdomar skulle kunna motstå grupptryck. Vidare beskrivs att rökfria miljöer stärker 

ungdomarnas självförmåga till att stå emot cigaretter. Färre ungdomar börjar röka samt 

fler lyckas att sluta röka med hjälp av att stärka ungdomarnas self-efficasy (Chang et al., 

2006). Lika väl som self-efficasy kan förbättras kan den försämras, exempelvis när före 

detta rökare drabbas av abstinens och därmed får ett återfall (Sarafino, 2006). Kanske 

försämras ungdomarnas self-efficasy eftersom ungdomarna själva beskriver hur många 

runt omkring dem som redan har börjat röka. Chang m.fl. (2006) beskrev att den 

viktigaste faktorn vid grupptryck är ungdomars self-efficasy, vilket kunde ses bland 

informanterna. Övervägande beskrev ungdomna att de saknade förmågan att sluta röka 

så länge deras vänner fortsatte röka, medan de informanter som slutat beskrev att de 

lyckats genom att ha tilltro till sig själva.   
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Ungdomarnas nyfikenhet speglar deras okunskap. Vissa av ungdomarna i studien vill 

gärna tro gott om alla och kan därför inte förstå varför cigaretter skulle tillverkas och 

säljas om de var farliga. Även om ungdomarna fått information om hälsorisker med 

cigaretter kan i enlighet med Sarafino (2006) ses som att ungdomar lever i nuet. 

Ungdomarna beskrev att de inte sett någon må dåligt och därför ansåg de att cigaretter 

antagligen inte är så farliga. Detta kan tyda på att endast information inte är tillräckligt 

avskräckande.  

 

I studien framkom inga uttalanden från ungdomarna om att använda rökning för att 

kontrollera sin vikt. Därför kan inte resultatet som Burgess Dowdell och Santucci 

(2004) lyfte fram styrkas. Skillnaden i kunskap mellan ungdomarna i denna studie och i 

studien från 2004 kan bero på flera olika faktorer exempelvis att studierna utfördes i 

olika länder eller att både kunskap och föreställningar förändras över fem år.   

 

 

Metoddiskussion 

 

En kvalitativ metod valdes för att kunna beskriva vad som formar ungdomars attityd till 

rökning. Vid forskningsproblem där attityd ska uttydas är en kvalitativ metod att föredra 

(Patel & Tebelius, 1987). Analysen av intervjuerna kunde gett ett något annorlunda 

resultat eftersom kvalitativ forskning utgår ifrån forskarens värderingar och 

erfarenheter. Kvale och Brinkman (2009) uppmärksammar hur en studie eller rapport 

kan påverka och väcka moraliska frågor. Han beskriver hur författare bör vara medvetna 

om att berättelsen i studien beskriver fler åsikter än författarens egna och att författaren 

talar på andras vägnar. 

 

Studien kunde fått fram fler eller andra slutsatser om fler informanter än sex valts. Efter 

att intervjuerna genomförts diskuterades orsaker till varför ungdomar börjar röka med 

personalen på en av ungdomsverksamheterna. Vid denna diskussion framkom 

personalens egna funderingar om hur svårt det är att vara en förebild. Det visade sig att 

flera i personalen röker och därför vill de inte förbjuda ungdomarna att röka, det 
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upplevs som hyckleri. Diskussionen medförde en ny insikt kring fler områden och 

frågor om borde ha uppmärksammats under intervjuerna med ungdomarna.     

 

En kvalitativ studie bedöms utifrån begreppen tillämplighet, rimlighet, pålitlighet och 

noggrannhet (Patel & Tebelius, 1987). Tillämplighet bedöms av studiens val av 

insamlingsteknik i förhållande till syftet. Syftet var att beskriva vad som formar 

ungdomars attityd till rökning och för att samla in ett material som beskrev syftet 

intervjuades ungdomar. Rimligheten är ett mått på om informationen från 

materialinsamlingen överensstämmer med verkligheten och andra studier. Materialet 

från litteraturgenomgången som utgör introduktionen stämde till stor del överens med 

materialet som framkom från intervjuerna, med undantag för Burgess Dowdell och 

Santucci (2004). I kvalitativa studier är graden av rimlighet svårare att pröva än i 

kvantitativa studier. Resultatet av denna studie kan endast appliceras på dessa sex 

informanter och inte gereraliseras. Pålitlighet är vid kvalitativ metod hur trovärdigt 

insamlings- och tolkningstillvägagångssättet är. För att höja pålitligheten vid 

insamlandet av materialet är det viktigt att undvika faktorer som kan störa eller avbryta 

intervjun. För att höja pålitligheten vid tolkandet bör stereotypa uppfattningar och 

förutfattade meningar undvikas. Intervjuerna genomfördes i enskilda rum vilket gjorde 

att avbrott undveks och intervjuerna hölls konfidentiella. För att öka pålitligheten av 

tolkningen av materialet redovisades tillvägagångssättet. Noggrannhet är forskarens 

ärlighet genom hela arbetsprocessen och är avgörande för studiens kvalitet. För att höja 

noggrannheten och visa att resultatet är grundat i datamaterialet presenterades citat i 

resultatdelen, för att kunna styrka tolkningen av materialet. En hög medvetna om den 

påverkan som egna åsikter kan ha har funnits i åtanke och därför har syftet för studien 

försöktes att hållas i fokus.  

 

Intervjufrågor kan ha behandlat ämnen som ungdomarna i vanliga fall inte lägger så 

mycket tid på. Därför kan vissa av frågorna ha skakat om ungdomarnas uppfattning 

angående rökning, då ungdomarna fick reflektera över varför de röker. Med forskarens 

roll beskriver Kvale och Brinkman (2009) krav på att sträva mot korrekt och 

representativ data samt att genomföra en opartiskt och fullständig undersökning, i 

största möjliga utsträckning. Inför intervjuerna övades intervjuteknik, reflekterades det 
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över empati och en stor inläsning på ämnet för att ge ett professionellt intryck. Kvale 

och Brinkman (2009) lyfter även fram vikten av att rådfråga kollegor och discipliner 

med kunskap inom området. Förutom handledarna som tilldelats från Högskolan i 

Halmstad fanns även kontakt med en representant från Region Halland.  

 

 

Konklusion  

 

I studien framkom att ungdomars attityd till rökning till stor del formas gruppvis 

eftersom ungdomarna värderar sina vänner och sina vänners uppfattningar väldigt högt. 

Gruppens gemensamma attityd till rökning baseras på utseendemässiga faktorer såsom 

att uppfattas cool och tuff. Ungdomarnas attityder till rökning ansågs inte formas av 

information om hälsorisker eftersom ungdomarna har svårt att tro på informationen som 

säger att rökning är farlig. Ungdomarna själva ansåg att kompisarna har ett större 

inflytande än media på deras attityd till rökning. Att vuxna röker ansågs påverka 

ungdomarnas attityd till att tro att rökning är en del av vuxenlivet och därmed 

accepterat. De ungdomar vars föräldrar hade en hård attityd mot rökning och förbjöd 

sina ungdomar att röka, slutade därför att röka. Resultatet antydde att föräldrarnas 

attityd formar ungdomarnas attityd. 

 

 

Implikation 

 

Vi föreslår att ytterligare forskning behövs angående hur vuxnas rökvanor och attityd 

formar ungdomars attityd till rökning. Ungdomarna i vår studie slutade röka av 

anledning att föräldrarna förbjöd dem att röka. Vi vill därför föreslå att informera 

föräldrar att det kan hjälpa om de är hårdare mot ungdomarna. 

 

Ungdomarna formas i stor utsträckning av varandra och därför vill vi förespråka 

ytterligare insatser för att hjälpa unga rökare att sluta röka. Om färre ungdomar röker 

kan det leda till att färre ungdomar börjar röka.  



 17 

 

 

Vi föreslår även att det behövs skapas ett informationsmaterial som förklarar hur farlig 

rökning är och att det skulle förbjudas omedelbart om det inte vore politiskt svårt att 

förbjuda på grund av tradition och ekonomiska intressen. 
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Informationsbrev    Bilaga I 

 

Hej! 

Vi heter Therese Josefsson och Johanna Lundahl och läser folkhälsovetenskap på 

Högskolan i Halmstad. Vi skriver en C-uppsats om ungdomars attityd till rökning. Vi 

undrar därför om du kan hjälpa oss att komma i kontakt med ungdomar som röker i 

åldern 14-15 år och kan tänka sig att bli intervjuade.   

Intervjun är frivillig att delta i och ungdomarna kan när som helt välja att avbryta sitt 

deltagande i studien. Intervjun kommer att ta max 20 min och kommer att spelas in med 

hjälp av en diktafon. Intervjun kommer endast att behandlas av oss och alt material är 

konfidentiellt.  

 

Vänliga Hälsningar  

Therese Josefsson, 0735740236 

Och 

Johanna Lundahl, 0733505109 

 

Handledare: 

Solgun Folke, Universitetsadjunkt Folkhälsa.  

035-167408 

 

 

 

 

 

 

 


