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Abstrakt 
 

Titel  Hur får ungdomar tillgång till tobak? – En kvantitativ 

studie bland ungdomar i Halland 

Författare:  Sandra Mellberg & Linda Vigren 

Sektion:  Sektionen för Hälsa och Samhälle 

Handledare:  Solgun Folke & Eja Pedersen 

Högskola:  Högskolan i Halmstad 

Tid 2009-12-17 

Sidantal                               13 

Nyckelord Röka vattenpipa, rökning, snusning, tillgång till 

tobak, ungdomar. 

Sammanfattning: Tobaksanvändning bland ungdomar är fortfarande ett 

problem i Sverige. Syftet med studien var att beskriva 

hur ungdomar i åldrarna 14- 16 år får tillgång till 

tobak. Metoden var kvantitativ med enkät som 

datainsamlingsinstrument. Studien var en 

tvärsnittsstudie. Över hälften av de undersökta 

ungdomarna visste hur de skulle kunna få tag i tobak 

på ett enkelt sätt. Vanligast var det att ungdomar fick 

tobak från äldre eller jämnåriga kompisar. Studien 

visade dessutom att en tredjedel av de undersökta 

eleverna hade provat att röka vattenpipa. Studien 

bidrar till att ge en bild över hur lätt eller svårt 

ungdomar själva upplever att det är att få tag på 

tobak. Fortsatt forskning kan inrikta sig på att studera 

attityder hos de personer som köper ut eller säljer 

tobak till minderåriga. 
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Summarize Tobacco use among adolescents is still a problem in 

Sweden. The aim is to find out how adolescents age 

14-16 years get tobacco. The method was quantitative 

with questionnaire. The study was a cross-sectional 

study. More than half of the studied pupils knew how 

to get tobacco in an easy way. It was most common 

that the adolescents got tobacco from older friends or 

from friends in the same age. The study showed that 

one third of the students had tried smoking hookah. 

The study contribute to give a wider perspective over 

how easy or hard adolescents feels it is to get hold of 

tobacco. Continued research can concentrate on 

studying people who buy or sell tobacco to minors. 
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Introduktion 

Tobaksanvändning är ett stort folkhälsoproblem. Flera stora folksjukdomar såsom cancer och 

hjärt- och kärlsjukdomar har ett samband med tobaksanvändning (Pellmer & Wramner, 2007). 

Enligt WHO så dör upp till hälften av de personer som använder tobak till följd av deras 

tobaksanvändande. (WHO, 2008). Det finns en allmän uppfattning att tobaksanvändningen 

har ökat bland ungdomar i åldrarna 14–16 år och även att det är mycket lätt för ungdomar att 

få tag på tobak, trots att det finns en lag som förbjuder försäljning av all sorts tobak till 

ungdomar under 18 år.   

När begreppet tobak används i följande text menas cigaretter, snus och vattenpiptobak. 

 Bakgrund 

Risken att drabbas av sjukdom och ohälsa är stor hos tobaksanvändande personer. 

(Sjukvårdsrådgivningen, 2008). Ett exempel är att en tobaksanvändande person har 15 % 

högre risk att drabbas av lungcancer jämfört med en icke tobaksanvändande person (ibid.). 

Ungdomar som röker cigaretter riskerar att deras lungor inte utvecklas som de ska. De riskerar 

även att få en försämrad lungfunktion till följd av cigarrettrökning (Satcher, 1994). 

Flera vetenskapliga artiklar och rapporter visar ungefär lika resultat när det gäller rökning och 

snusning bland ungdomar i Sverige. Enligt Nilsson (2005) använder 4 % av killarna och 11 % 

av tjejerna i 15-årsåldern tobak. Hälften av alla ungdomar i 15-årsåldern har provat att röka 

och en fjärdedel har provat att snusa. Tjejerna röker mer än killar och killar snusar mer tjejer, 

vilket gör att tobaksanvändningen bland de båda könen är lika stor (Nilsson, 2005). Baigi 

m.fl. (2006) visar liknande resultat som Nilssons (2005) rapport när det gäller andelen 

tobaksanvändande ungdomar. Nilsson m.fl. (2009) pekar på att antalet rökare bland 

ungdomarna förändras med åldern. Ju äldre ungdomarna blev desto fler blev det som hade 

provat att snusa eller röka. 

Socialstyrelsen (2009) visar att andelen tobaksanvändare har minskat under de senaste 

decennierna, men rapporten visar inga siffror på hur tobaksvanor bland ungdomar mellan 14-

16 år ser ut.  Den visar endast resultat bland tobaksanvändande personer mellan 16 och 84 år. 

Baigi m.fl. (2006) visar att tobaksanvändandet har minskat hos ungdomar i Halland. Det var 4 
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% av killarna och 7 % av tjejerna som rökte (Baigi et al., 2006). Däremot var det 12 % av 

killarna och tjejerna ”i mycket liten utsträckning” som snusade någon gång (Baigi, et al., 

2006. sid:76). I Baigi m.fl. (2006) var det 9 % av killarna som snusade dagligen 2001. Medan 

rökning bland ungdomar har minskat, så har snus blivit mer populärt att använda (ibid.). De 

ungdomar som röker går även på fest och liknande oftare än de ungdomar som inte röker. 

Andelen ungdomar som feströker är något högre hos killarna än hos tjejer i årskurs nio (ibid.). 

Enligt Wasim (2009) är rökning av vattenpipa på väg att bli den vanligaste metoden att 

använda tobak på bland ungdomar. Allt yngre ungdomar provar att röka vattenpipa och ofta 

debuterar ungdomarna i sitt tobaksanvändande genom att röka vattenpipa. Problemet att 

ungdomar röker vattenpipa kan just ha börjat och det kommer troligen bli vanligare att röka 

vattenpipa i framtiden (Wasim, 2009). 

Enligt Tobakslagen får inte rökning ske i lokaler på skolan eller på skolans område (Sveriges 

Riksdag, 2009). Trots denna lag röker ändå ca 87 % av de rökande ungdomarna på skolans 

område. Rökning sker även i 30 % av fallen utanför men i direkt anslutning till skolan. Det är 

inte endast ungdomarna som inte följer tobakslagen utan även vuxna röker på skolans område 

(Nilsson, 2005). Enligt Tobakslagen är det inte heller tillåtet för ungdomar under 18 år att 

köpa tobak (Sveriges Riksdag, 2009). Trots denna åldersgräns så lyckas ändå enligt 

Stockholms landsting (2008) 80 % av de minderåriga som snusar och röker köpa tobak själva 

i kiosk eller i butik. Denna siffra har kommit fram genom studier som gjorts hos minderåriga 

där de själva angett att de köper tobaken i kiosk eller i butik utan att behöva visa legitimation 

(Stockholms landsting, 2008). I Wong m.fl. (2009) angav ungdomarna att de ansåg att det var 

lättare att köpa cigaretter i butik om butiksbiträdet var yngre. Tjejerna ansåg även att vissa 

manliga butiksbiträden var villiga att sälja cigaretter till dem. Det vanligaste sättet för 

ungdomar i Halland att få tag på tobak var genom att de blev bjudna eller att de själva köpte 

tobak (Baigi et al., 2006). I Hvitfeldt & Nyström (2008) fick ungdomar i årskurs 9 frågan om 

hur de vanligen fick tag på cigaretter. Där visade det sig att det år 2007 var 48 % av tjejerna 

och 38 % av killarna bland de undersökta ungdomarna som själva köpte cigaretter i butik 

(Hvitfeldt & Nyström, 2008). Det var vanligast att ungdomarna kunde köpa cigaretter och 

snus i kiosker (ibid.). I Gratias m.fl. (1999) angav mer än en sjättedel av de undersökta 

ungdomarna i åldrarna 12 – 15 år att de själva hade köpt cigaretter i en affär. Ju äldre 

ungdomarna blev, desto vanligare var det att de köpte cigaretter i butik utan legitimation. Av 

de ungdomar som hade köpt cigaretter själva i butik var det endast en sjättedel som behövde 
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visa legitimation, vilket ledde till att de fortsatte köpa cigaretter i butik. Ungdomarna köpte 

även cigaretter från andra personer, såsom äldre kompisar som stal och sålde cigaretter för att 

tjäna pengar på det. I studien av Gratias m.fl. (1999) angav nära en tredjedel av ungdomarna 

att de hade lånat cigaretter av någon. I en studie av Wong m.fl. (2009) visade det sig att 

ungdomar oftast fick cigaretter gratis eller stal av familjemedlemmar samt att de delade 

cigaretter med kompisar (Wong et al., 2009). Cirka en tredjedel av ungdomarna fick cigaretter 

från vänner (ibid.). De fick även tag på cigaretter genom att plocka upp cigaretter som låg på 

marken eller genom att fråga andra om de kunde få en cigarett. Tjejerna ansåg att män var 

väldigt villiga att ge dem cigaretter (ibid.). 

Enligt Baigi m.fl. (2006) var andelen rökande ungdomar i Laholms kommun 12%, vilket var 

den högsta andelen bland de undersökta kommunerna i studien. Tidigare studier har gjorts om 

ungdomars tobaksvanor, men det finns dessvärre inga färska uppgifter på hur ungdomar i 

Halland får tag på tobak. Problemet med ungdomars tobaksvanor och tillgänglighet till tobak 

har uppmärksammats av Region Hallands folkhälsoenhet.  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva ungdomars (14-16 år) användning av tobak på två orter i 

Halland samt hur ungdomar på två orter i Halland får tag på tobak. 

 Frågeställningar 

• Finns skillnader i tobaksanvändandet och i hur de får tag på tobak mellan ungdomarna 

i Laholms kommun och Halmstads kommun? 

• Anser ungdomarna att det är lätt att få tag på tobak? 

• Finns ett ökat tobaksbruk bland ungdomar? 

• Finns någon skillnad i tobaksanvändandet och hur ungdomar får tag i tobak mellan 

årskurser och kön? 
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Metod 

Metoden var kvantitativ med enkät som datainsamlingsinstrument. Studien var en 

tvärsnittsstudie.  

Urval 

Studiepopulationen var både icke tobaksanvändande och tobaksanvändande elever i årskurs 8 

och 9. Urvalet bestod av 2 skolor i Halmstads kommun och 2 skolor i Laholms kommun, 

baserat på vilka skolor som ville ställa upp på undersökningen. Inklusionskriterierna var att 

deltagarna skulle vara ungdomar i årskurs 8 och årskurs 9. 

Datainsamling 

En enkät delades ut till 340 elever på fyra skolor, två i Laholms kommun och två i Halmstads 

kommun. 5 elever valde att inte svara på enkäten och 24 enkäter uppfyllde inte kriterierna för 

att enkäten skulle kunna användas i analysen. (se s 6) Undersökningen genomfördes på 

höstterminen 2009. Enkätundersökningen genomfördes under två veckors tid då varje skola 

besöktes under en dag. Enkäten delades ut till eleverna under lektionstid. Lärarna stannade 

kvar i klassrummen medan eleverna fyllde i enkäten. 

 Enkät 

Enkäten pilottestades först på 30 elever i årskurs nio på en skola som inte ingick i den riktiga 

undersökningen. Pilotundersökningen gjordes för att säkerställa att rätt frågor har ställts för att 

få svar på studiens syfte, samt för att se om målgruppen har förstått frågorna rätt. Enkätens 

frågor var utformade på så sätt att både tobaksanvändare och icke tobaksanvändare kunde 

svara på alla frågor. Kriterierna för att en enkät skulle kunna användas i analysen var att 

eleven svarade på minst fem av sju delfrågor i fråga 8 samt angav kön och årskurs (se bilaga 

3). Ett annat kriterium var att eleven inte fick svara på mer än ett svarsalternativ i samma 

fråga. 

 

 



5 av 13 

Analys 

I analysen av det insamlade materialet användes datorprogrammet SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences). Där testades materialet för att se om det fanns någon statistisk 

signifikant skillnad mellan de undersökta variablerna. CHI2-test användes för att jämföra två 

proportioner med varandra för att sedan se om det fanns någon statistiskt signifikant skillnad 

mellan dem (Ejlertsson, 2003). Testnivån fastställdes till 5 % (P-värde<0,05). 

Konfidensintervallen på huvudfrågan, det vill säga fråga nummer 8, beräknades med hjälp av 

Wilsons test (Altman, 2000). Beräkning av konfidensintervall visar sannolikheten att 

resultatet hamnar inom ett visst intervall. Programmet Excel togs till hjälp när Wilsons test 

genomfördes.  

Etik 

Innan enkäten delades ut fick eleverna både muntlig och skriftlig information om studien. De 

fick även information om att det var frivilligt att delta och om att deras identitet inte skulle 

komma att avslöjas. Det slutliga valet om att delta låg hos eleven som själv valde om han eller 

hon ville vara med i undersökningen.  Rektorn på vardera skola fick skriftligt godkänna att 

enkätundersökningen genomfördes på eleverna. 
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Resultat 

Totalt var det 340 elever som deltog i studien, varav 161 var tjejer och 149 var killar. Det var 

147 elever från Halmstads kommun och 193 elever från Laholms kommun. 167 elever gick i 

årskurs 8 och 142 elever gick i årskurs 9. 

Totalt var det fler tjejer än killar som rökte cigaretter. Skillnaden var statistiskt signifikant 

(z=8,5, p=0,014). Det fanns även fler cigarettrökare i Laholms kommun än i Halmstads 

kommun och fler i årskurs 9 än i årskurs 8 rökte cigaretter. Skillnaden mellan hur många 

ungdomar som rökte i de olika kommunerna och mellan årskurserna var inte statistiskt 

signifikant. Totalt var det en tiondel som rökte bland de undersökta eleverna i de båda 

kommunerna. En tredjedel av de undersökta eleverna hade provat att röka cigaretter. Fler 

tjejer än killar hade provat att röka cigaretter och fler i årskurs 9 än i årskurs 8 hade provat att 

röka cigaretter (z=5,4, p=0,02). Fler av de undersökta eleverna i Laholms kommun hade 

provat att snusa än de undersökta eleverna i Halmstads kommun (z=7,8, p=0,005). Bland de 

undersökta eleverna var det fler killar än tjejer som snusade. Det var även fler i Laholms 

kommun än i Halmstads kommun som snusade. Denna skillnad var inte statistiskt signifikant. 

Det var även fler av de undersökta ungdomarna som hade provat att röka jämfört med att ha 

provat att snusa (z=63,0, p=0,001). Cirka en tredjedel av de undersökta eleverna hade provat 

att röka vattenpipa. En liten skillnad bland elever som provat att röka vattenpipa kunde ses 

mellan årskurs 8 och 9, då färre elever i årskurs 8 hade provat att röka vattenpipa jämfört med 

hur många i årskurs 9 som hade provat (z=7,9, p=0,005).  

Över hälften av de undersökta ungdomarna visste hur de kunde få tag i tobak om de skulle 

vilja röka eller snusa. Hälften av de undersökta eleverna ansåg att det var mycket enkelt eller 

enkelt att få tag på tobak medan endast en tiondel tyckte att det var mycket svårt att få tag på 

tobak. Ungefär en tredjedel av de undersökta eleverna ansåg att det var mycket enkelt att köpa 

tobak utan legitimation i butik och en sjättedel visste att det var mycket enkelt. Bland de 

inköpsställen som finns för tobak ansåg eleverna att det var enklast att köpa tobak utan 

legitimation i en kiosk. Hälften av de undersökta eleverna svarade att de trodde eller visste att 

det var enklast. Hälften av de undersökta eleverna ansåg även att det var lätt att köpa av annan 

person utan legitimation och cirka en tredjedel kände till en person som säljer tobak till 

minderåriga. Fler i årskurs 9 än i årskurs 8 kände till en person som säljer tobak till ungdomar 

under 18 år (z=8,2, p=0,004). Av de undersökta elever som angav att de använde tobak 
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svarade de flesta att de fick pengar till tobak från barnbidraget eller något annat som inte 

fanns med bland svarsalternativen. 

Cirka en tredjedel av de undersökta eleverna svarade att det var ovanligt att de fick tobak från 

sina föräldrar eller från sina kompisars föräldrar (Bilaga 2). Hälften av de undersökta eleverna 

svarade att det var vanligt att de fick tobak från sina syskon. Cirka hälften av de undersökta 

eleverna svarade att det var mycket vanligt att de fick tobak från äldre kompisar. Av de 

undersökta ungdomarna som rökte cigaretter svarade över hälften att det var mycket vanligt 

att de fick tobak från äldre kompisar. En tredjedel av de undersökta ungdomarna som rökte 

svarade även att det var vanligt att de fick tobak från jämnåriga kompisar. Det var mycket 

vanligt eller vanligt att de ungdomar som rökte eller snusade själva köpte tobak i butik (Bilaga 

2). En tredjedel av de undersökta elever som angav att de rökte svarade att det var vanligt att 

de själva köpte cigaretter i butik. De som angav att de inte rökte trodde att det var vanligt eller 

varken vanligt eller ovanligt att ungdomar själva köpte tobak i butik. Över hälften av de 

undersökta ungdomarna som snusade svarade att det var mycket vanligt att de fick snus från 

äldre kompisar. Över hälften av de undersökta eleverna svarade att det var vanligt eller mycket 

vanligt att köpa tobak av en annan person som inte fanns bland svarsalternativen i enkäten. 

Inga av de undersökta eleverna som rökte eller snusade ansåg att det var svårt att få tag på 

tobak, de flesta tyckte att det var varken enkelt eller svårt.                  

Fler tjejer än killar ansåg att det var vanligt att ungdomar fick tobak från sina föräldrar (Bilaga 

2). En statistiskt signifikant skillnad fanns mellan könen angående hur vanligt det var att de 

undersökta ungdomarna fick tobak från sina föräldrar (z=8,7, p=0,003). Tjejerna ansåg att det 

var vanligare att de fick tobak från syskon än vad killarna gjorde (z=4,6, p=0,031). Det var 

vanligare att tjejerna fick tobak från äldre kompisar än att killarna fick det (z=9,9, p=0,002). 

Bland de undersökta eleverna var det vanligare att niondeklassarna fick tag i tobak från 

jämnåriga kompisar än att de undersökta åttondeklassare fick tag på tobak från jämnåriga 

kompisar (z=9,0, p=0,003). De undersökta ungdomarna i nionde klass köpte oftare än de 

undersökta ungdomarna i åttonde klass tobak själva i butik (z=19,0, p=0,001). 
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Figur 1: Andelen elever som ansåg att det var vanligt eller mycket vanligt att ungdomar får tag på tobak från 

föräldrar, kompisars föräldrar, syskon, äldre kompisar, jämnåriga kompisar, i butik eller av annan person 

uppdelat på Laholms kommun och Halmstads kommun. Andelen i procent med 95 % konfidensintervall. 

Det var vanligare att de undersökta ungdomarna i Laholms kommun fick tobak från sina 

föräldrar eller från kompisars föräldrar än att de undersökta ungdomarna i Laholms kommun 

fick det (Figur 1). De skillnaderna var inte statistiskt signifikanta. I Halmstads kommun var 

det vanligare än i Laholms kommun att de undersökta ungdomarna fick tobak från sina 

syskon (z=4,2, p=0,041). Det var även i Halmstads kommun vanligare att de undersökta 

ungdomarna fick tobak från äldre kompisar än att de undersökta ungdomarna i Laholms 

kommun fick tobak från äldre kompisar (z=5,7, p=0,017). I Halmstads kommun var det 

vanligare att de undersökta ungdomarna fick tag på tobak från jämnåriga kompisar än bland 

de undersökta ungdomarna i Laholms kommun (z=14,0, p=0,001). Det var vanligare bland de 

undersökta ungdomarna i Halmstads kommun att köpa tobak själv i butik än bland de 

undersökta ungdomarna i Laholms kommun (z=8,5, p=0,004). I Halmstads kommun var det 

vanligare att de undersökta ungdomarna fick tobak från en annan person än bland 

ungdomarna i Laholms kommun. Denna skillnad var inte statistiskt signifikant. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Denna studie kom fram till att de undersökta ungdomarna (14-16 år) på två orter i Halland vet 

hur de på ett enkelt sätt kan få tillgång till tobak. Det fanns flera sätt för ungdomarna att få 

tillgång till tobak. Äldre kompisar var den källa som i störst utsträckning gjorde att de 

undersökta ungdomarna fick tillgång till tobak.  

I Baigi m.fl. (2006) var det år 2006 i Halland 4 % av killarna och 7 % av tjejerna som rökte. 

Denna studie visade att 7,5 % av killarna rökte och 14,5 % av tjejerna rökte. Utifrån detta kan 

man se att det har skett en ökning bland cigarettanvändandet hos ungdomar de senaste åren.  

Den högsta andelen rökande ungdomar fanns i Laholms kommun, där 12 % av ungdomarna 

rökte (ibid.). Denna studie visade en ökning, då 13 % av ungdomarna i Laholms kommun 

rökte. I Baigi m.fl. (2006) var det 4 % av killarna och 1 % av tjejerna som snusade. Denna 

studie visade en ökning i snusanvändandet hos både tjejer och killar då 7,5 % av killarna och 

2,5 % av tjejerna snusade. 

Enligt Smith m.fl. (2003) lär sig individer hur de ska agera i en situation genom att observera 

hur andra personer agerar i den givna situationen. Eleverna i denna undersökning har kanske 

observerat tidigare generationer hur de beter sig runt tobak och hur de gjorde för att få tag på 

tobak.  

I Laholms kommun var det några fler av de undersökta eleverna som svarade att de rökte än i 

Halmstads kommun, trots att skolorna i Laholms kommun enligt skolpersonal arbetar mycket 

med att förebygga tobaksanvändande bland ungdomar. Vilket förebyggande arbete som har 

bedrivits har denna studie inte fördjupat sig i, den tog bara upp att det fanns ett förebyggande 

program mot tobaksanvändning bland ungdomar i kommunen. Baigi m.fl. (2006) visar också 

att det finns fler rökande ungdomar i Laholms kommun än i Halmstads kommun. Denna 

studies resultat visar bland annat att antalet tobaksanvändare och antalet ungdomar som 

provat tobak är högre i Laholms kommun än i Halmstads kommun. Fler av de undersökta 

ungdomarna i Laholms kommun än i Halmstads kommun angav även i denna studie att de 

tyckte det var mycket enkelt att få tag på tobak. 
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Eleverna som svarade att de rökte ansåg att det var lätt att få tag på cigaretter. Mer än hälften 

av ungdomarna angav även att de kände en person som köpte ut tobak till minderåriga, vilket 

gör det enkelt för ungdomarna att få tag i tobak om de vill. Wong m.fl. (2009) visade att 

ungdomar kände till personer som de kunde köpa tobak av. Anledningen till att ungdomar 

tycker att det är så pass enkelt att få tag på tobak kan bero på myndigas attityder till tobak. 

Det kan vara så att de som köper ut eller säljer till minderåriga anser att det är mer eller 

mindre acceptabelt, trots att det finns en tobakslag som säger det motsatta. Gratias m.fl. 

(1999) visar att cirka en tredjedel av ungdomarna i studien angav att de fick cigaretter från 

vänner. Denna studie visade att över hälften av ungdomarna tyckte att det var vanligt eller 

mycket vanligt att ungdomar fick cigaretter från äldre eller jämnåriga kompisar.  

Fler av de undersökta eleverna i årskurs 9 än i årskurs 8 angav att de rökte. Gratias m.fl. 

(1999) visade att ju äldre eleverna blev desto vanligare var det att de handlade tobak själva i 

butik (ibid.).  Det kan vara svårt att avgöra ungdomars ålder eftersom de klär sig väldigt 

vuxet. Därför kan de se äldre ut än vad de är. På grund av det är det också viktigt att 

butikspersonal ber alla om legitimation så att ingen minderårig får tillgång till tobak. Wong 

m.fl. (2009) visade att unga personer som jobbar i butik tenderar att se lättare på reglerna och 

säljer vanligare ut till ungdomar under arton år, jämfört med äldre butikspersonal. Flera 

ungdomar i denna studie har svarat att i de butiker där det säljs tobak så är kiosk den butik där 

de enklast kan köpa tobak utan legitimation. Över en fjärdedel av de undersökta eleverna 

svarade att det var vanligt att de själva kunde köpa tobak i kiosk och i bensinmack.  

Eftersom det under pilotstudien avslöjades att verksamma vuxna inom skolan ansåg att allt 

fler ungdomar provar att röka vattenpipa så lades sådan fråga till i enkäten. Enligt Wasim 

(2009) kan trenden att röka vattenpipa just ha börjat och det kommer troligen att bli mer 

populärt att röka vattenpipa i framtiden. Resultatet av denna studie visar att en tredjedel 

ungdomarna har provat att röka vattenpipa. I Region Skåne (2009) frågade de ungdomar i 

årskurs 9 i Skåne om de hade provat på att röka vattenpipa. Resultatet från den studien visade 

att nästan hälften av ungdomar de som deltog i den studien uppgav att de någon gång hade 

provat på att röka vattenpipa (ibid.). De höga siffrorna beror nog inte på någon geografisk 

skillnad, utan de kan bero på någon annan faktor som inte kan definieras.  
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Metoddiskussion  

Enkätstudien hade en hög svarsfrekvens vilket kan bero på att frågorna förklarades klart och 

tydligt samt på att språket var anpassat till målgruppen. En pilotstudie används då en 

insamlingsteknik behöver testas. Den görs på en grupp som motsvarar den egentliga 

undersökningsgruppen (Patel & Davidson, 2004). Denna studie gynnades av en 

pilotundersökning eftersom det då kunde avgöras om målgruppen förstod frågorna rätt. Det 

kunde även avgöras om alla elever kunde svara på alla frågor, vilket även minimerar 

bortfallet.  

Undersökningsområdet angreps med kvantitativ metod för att nå så många ungdomar som 

möjligt samt för att få tydliga och klara svar. I en kvantitativ studie fick även ungdomarna 

möjligheten att vara helt anonyma, vilket de inte skulle ha varit på samma sätt om de hade 

intervjuats. Valet av tvärsnittstudie gjordes för att syftet med studien var att belysa hur 

problemet ser ut i dagsläget. Valet att göra enkätundersökningen på de skolor som ville eller 

kunde ställa upp gjordes, men hur många av eleverna på skolorna som rökte eller snusade var 

oklart. I de aktuella skolorna fick alla åttondeklassare och niondeklassare som ville deltaga få 

fylla i en enkät. Bland enkätfrågorna användes några ospecifika begrepp såsom annan person 

i fråga 8 och annat i fråga 23. För att fånga in den information som inte kan definieras 

användes de ospecifika begreppen i svarsalternativen. Eleverna kanske inte visste vad 

begreppen innefattade och därmed valde de ett annat alternativ.  

Valet att undersöka ungdomar i just årskurs 8 och i årskurs 9 gjordes för att många enligt 

allmän uppfattning provar ungdomar på att röka och snusa i den åldern. För att nå målgruppen 

(ungdomar mellan 14 och 16 år) så delades enkäten ut i skolan, eftersom det är där eleverna 

spenderar stora delar av dagen. Det kan ha påverkat eleven att svara på enkäten i skolan. 

Eleverna i varje klass fick sitta i samma rum, där många faktorer kan ha spelat roll för hur 

eleven svarade. Två exempel på faktorer som kan ha påverkat hur eleven svarade på enkäten 

är grupptryck eller att sitta bredvid en klasskompis som kanske kunde se vad kamraten 

bredvid svarade på frågorna. Undersökningen genomfördes på höstterminen, hade den 

genomförts på vårterminen så hade svaren kanske blivit annorlunda. På vårterminen har 

kanske fler elever i årskurs 8 och 9 hunnit prova på tobak eller börjat använda tobak 

regelbundet. Det skulle även kunna ha varit tvärt om ifall förebyggande arbete hade fungerat. 
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I studien togs det hänsyn till de etiska dilemman som kan dyka upp. Med tanke på att 

målgruppen var under 18 år så fick först till rektorn på vardera skola ge ett skriftligt 

godkännande på att undersökningen fick genomföras. Den sorts tobaksfrågor som fanns i 

enkäten kan vara känsliga bland ungdomar eftersom de handlar om otillåtna handlingar. På 

grund av det ansågs det att studien fick ärligare svar om den var kvantitativ. Genom att en 

enkät delades ut så kunde eleverna svara helt anonymt. Detta kan skapa större trygghet hos 

eleverna.  

Det var ungefär lika många elever som svarade i Laholms kommun och i Halmstads kommun. 

Därför kunde en rättvis jämförelse göras mellan kommunerna. Fördelen med att göra en 

kvantitativ studie var att den fick uppriktiga svar som enkelt kunde analyseras och jämföras. 

När enkäten delades ut förklarades vissa frågor noggrant för att undvika missförstånd 

eftersom en del frågor var uppfattningsfrågor. Ett exempel på en uppfattningsfråga är 

huvudfrågan, fråga 8. (Se Tabell 2 Bilaga 2). Ännu en fördel är att det i studien togs hänsyn 

till de etiska delarna, då eleven hade det sista ordet om han eller hon ville delta. När 

undersökarna gick ut i de första klasserna var de kanske inte lika tydliga då de förklarade 

enkäten som de var när de gick ut i de sista klasserna. Detta beror på att de inte har gjort en 

liknande studie innan och de lärde sig mer efter varje klass de var i. Det kan inte heller 

garanteras att alla deltagare svarade ärligt på frågorna, men de bör ha gjort det.  

Ytterligare en nackdel med studien var att några ungdomar hade angett två svarsalternativ på 

vissa frågor. Detta material kunde inte användas i analysen sedan eftersom det inte uppnådde 

kriterierna. 

Syftet avgjorde vilket urval och vilken datainsamlingsmetod som skulle användas för att 

målet med studien skulle nås. Genom de metodval som gjordes så bör resultatet ha visat det 

som var syftet med studien. 
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Konklusion  

Tobaksvanorna i Halmstads och Laholms kommun har inte minskat sedan den senaste 

undersökningen gjordes 2006. En viss tendens till ökning kan anas.  Utifrån studiens resultat 

kan slutsatsen att ungdomar anser att det är lätt att tillförskaffa sig tobak dras. Det 

förekommer fortfarande att ungdomar under 18 år själva kan köpa tobak i små butiker, trots 

att reglerna och kontrollerna har blivit skärpta. Även slutsatsen att ungdomar i denna studie 

vanligen fick tobak från äldre kompisar och jämnåriga kompisar kan dras. I studien framkom 

det även att en tredjedel av de undersökta eleverna hade provat på att röka vattenpipa.  

Implikation  

Det är ett problem att ungdomar själva skaffar tobak genom att köpa det i olika butiker. Detta 

är ett problem som det arbetas mycket med i samhället. Det behövs mer arbete och mer 

kontroller av små butiker, som exempelvis kiosker. Genom skärpta kontroller kan man se till 

att kraven efterföljs så att man kan stoppa ungdomar när de försöker få tag i tobak på det 

sättet. Ytterligare ett område som man behöver fördjupa sig i är varför äldre köper ut till 

minderåriga. Reglerna bör skärpas så att det inte finns någon synlig tobak som kan locka 

ungdomar till att prova tobak. Ett totalförbud mot tobak kanske inte är lösningen på 

problemet, men fler regler och preventiva insatser bör ha större effekt på att minska 

tobaksanvändningen bland ungdomar. Det kan även vara så att om ungdomarnas föräldrar 

röker eller snusar så kan de lätt ta en cigarett eller snusprilla från sina föräldrar utan att det 

märks. Detta är också ett område som det kan forskas vidare inom.  Fler undersökningar om 

vattenpipans spridning i Sverige behövs. Information till ungdomar och allmänhet om 

vattenpiprökning bör förbättras, eftersom det finns attityder hos ungdomar och vuxna om att 

vattenpiprökning inte är lika farligt som cigaretter och snus.  
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Beskrivande statistik som tar upp de undersökta frågorna. 

 
 

  Kön [%] Kommun [%] Årskurs [%] Totalt [%] 

  Tjej Kille Halmstad Laholm 8 9  

 n=161 n=149 n=147 n= 193 n= 167 n=142 n=340 

Kön        

Tjejer    55 47 50 54 52 

Killar    45 53 50 46 48 

Årskurs        

8 50 54 60 50   54 

9  50 46 40 50   46 

Röker        

 Ja   15 7 8 13 7 15 11 

Nej  79 91 88 83 88 82 85 

Nej, slutat  6 2 4 4 5 3 4 

Snusar        

Ja   2 8 3 6 2 8 5 

Nej  97 91 96 93 98 90 94 

Nej, slutat  1 1 1 1 0 2 1 

Provat Tobak        

– Rökning        

Ja 45 34 37 41 34 46 40 

Nej 55 66 63 59 66 54 60 

– Snusning        

Ja 25 28 17 32 19 35 26 

Nej 75 72 83 68 81 65 74 

– Vattenpipa             

Ja 32 27 29 30 23 38 30 

Nej 68 73 71 70 77 62 70 

Vet ungdomar hur de ska få tag i tobak?   

Ja 64 63 63 63 58 70 63 

Nej 36 37 37 37 42 30 37 

Hur lätt är det att få tag på tobak?   

Mycket enkelt 16 16 11 20 12 22 16 

Enkelt 31 29 30 29 28 31 30 

Varken eller 41 39 43 39 44 35 40 

Svårt 7 7 14 2 11 3 7 

Mycket svårt 5 9 2 10 5 9 7 

Är det lätt att köpa tobak utan legitimation i butik? 

Ja, jag vet 16 21 20 17 13 25 18 

Ja, jag tror 32 29 40 24 30 31 30 

Nej, jag vet inte 52 50 40 59 57 44 52 
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  Kön [%] Kommun [%] Årskurs [%] Totalt [%] 

  Tjej Kille Halmstad Laholm 8 9  

 n=161 n=149 n=147 n= 193 n= 167 n=142 n=340 

I vilken sorts butik är det enklast för minderåriga att köpa tobak? 

Köper inte 42 35 31 44 42 35 39 

Stormarknad 0 2 1 1 2 1 1 

Mindre butik 2 6 3 4 5 2 3 

Kiosk 52 49 64 42 46 56 51 

Bensinmack 4 8 1 9 5 6 6 

Är det lätt att köpa av någon som säljer tobak till ungdomar? 

Ja, jag vet 25 28 24 28 20 34 27 

Ja, jag tror 55 50 58 50 56 50 53 

Nej, vet ej 20 22 18 22 24 16 20 

Känner du en person som säljer tobak till ungdomar?  
Ja 36 26 21 37 24 40 31 

Nej 64 74 79 63 76 60 69 
 
Var får du pengar till tobak ifrån? 
Röker/snusar inte 82 89 89 83 87 85 85 

Föräldrar 4 2 4 2 2 3 3 

Syskon 1 0 0 1 1 0 0 

Barnbidrag 5 2 2 5 1 4 4 

Jobbar extra 0 2 0 1 1 1 1 

annat 8 5 5 8 8 7 7 

Hur ofta röker du? 

Röker inte 79 85 87 79 87 77 82 

Dagligen 9 2 5 6 3 10 6 

Nästan dagligen 3 1 1 3 1 2 2 

Någon gång i veckan 1 4 1 3 2 3 2 

Någon gång i månaden 1 1 1 1 1 1 1 

Feströker 7 7 5 8 6 7 7 

Hur ofta snusar du? 

Snusar inte 96 90 96 92 97 88 94 

Dagligen 1 6 0 6 2 5 3 

Nästan dagligen 1 1 0 1 1 1 1 

Någon gång i veckan 1 1 1 0 0 2 1 

Någon gång i månaden 1 1 2 1 0 3 1 

Festsnusar 0 1 1 0 0 1 0 

Har du provat att köpa tobak i butik? 

Nej 85 90 91 85 92 82 87 

Ja, lyckats 14 9 8 14 7 17 12 

Ja, ej lyckats 1 1 1 1 1 1 1 
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 kön [%] kommun[%] Årskurs[%] Röker[%] Snusar[%] Totalt[%] 

 Tjej Kille Halmstad Laholm 8 9 Ja Nej Ja Nej  

 n= 161 n= 149 n=147 n=193 n=167 n=142 n=33 n=272 n=15 n=291 n=340 
Föräldrar             

Mkt vanligt 8 4 4 7 5 7 9 6 7 9 6 

Vanligt 31 19 22 27 29 20 19 25 14 25 25 

Varken eller 22 26 20 27 24 25 19 25 29 23 24 
Ovanligt 29 36 44 25 32 33 37 33 43 32 33 

Mkt ovanligt 10 15 10 14 10 15 16 11 7 11 12 

Kompisars 
föräldrar 

           

Mkt vanligt 3 0 1 2 2 1 3 2 7 1 2 

Vanligt 13 12 8 15 14 10 12 12 7 12 12 

Varken eller 19 22 16 23 18 22 15 21 40 20 20 
Ovanligt 43 36 49 34 47 32 43 40 26 41 40 

Mkt ovanligt 22 30 26 26 19 35 27 26 20 26 26 

Syskon            
Mkt vanligt 10 11 9 12 10 12 25 9 26 10 11 

Vanligt 53 40 55 41 46 47 44 46 40 47 47 

Varken eller 25 35 27 32 28 32 19 31 20 30 30 
Ovanligt 9 9 8 9 11 6 9 9 7 9 8 

Mkt ovanligt 3 6 1 6 5 3 3 5 7 4 4 

Äldre 
kompisar 

           

Mkt vanligt 59 43 54 49 50 52 73 49 53 51 51 

Vanligt 35 40 40 37 38 38 24 39 47 37 38 

Varken eller 4 11 5 9 7 8 3 8 0 8 7 
Ovanligt 1 3 1 3 3 1 0 2 0 2 2 

Mkt ovanligt 1 3 0 2 2 1 0 2 0 2 2 

Jämnåriga 
kompisar 

           

Mkt vanligt 25 16 23 19 17 25 44 19 20 21 21 

Vanligt 38 38 49 31 34 43 22 40 27 38 38 

Varken eller 27 30 20 34 33 23 25 28 33 29 29 

Ovanligt 9 11 7 12 14 6 6 10 7 10 10 

Mkt ovanligt 1 5 1 4 2 3 3 3 13 2 2 

Själv i butik            
Mkt vanligt 6 6 7 5 2 10 18 4 27 5 6 

Vanligt 25 24 33 19 18 33 33 24 20 25 24 

Varken eller 33 29 37 27 37 23 40 29 33 30 31 

Ovanligt 23 25 20 27 28 20 9 27 7 25 24 

Mkt ovanligt 13 16 3 22 15 14 0 16 13 15 15 

Annan 
person 

           

Mkt vanligt 35 39 40 35 39 34 40 37 47 37 37 

Vanligt 43 30 37 37 35 39 39 36 20 37 37 

Varken eller 15 21 17 18 17 18 9 19 20 17 18 

Ovanligt 6 5 5 6 6 6 9 5 7 6 5 

Mkt ovanligt 1 5 1 4 3 3 3 3 6 3 3 
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Cigaretter och snus på högstadiet 
 
Hejsan,  
Vi är från Högskolan i Halmstad och vi håller på med att undersöka 

hur ungdomar i årskurs 8 och 9 får tag på cigaretter och snus. Vi ber 

dig därför att svara på några frågor. 

 

Du som väljer att delta kommer att vara anonym så ingen kommer att 

kunna veta vad just du har svarat på frågorna. Det är viktigt att du 

svarar ärligt för att resultatet ska bli riktigt. Frågorna är anpassade så 

att alla kan svara på samtliga frågor. Det är frivilligt att delta. Vi har 

fått godkännande av er rektor på skolan att genomföra denna 

enkätundersökning. 

 

Våra kontaktuppgifter är följande om ni har några frågor som har med 

enkäten att göra; 

Sandra Melberg: sanmel07@student.hh.se 

Linda Vigren: linvig07@student.hh.se 

 

Våra handledares;    

Eja Pedersen: eja.pedersen@hh.se 

Solgun Folke: solgun.folke@hh.se 

 
 
 

Vänd för att komma till frågorna => 
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Du och din familj 

1. Kön 
[ ] Tjej 
[ ] Kille 
 
2. Årskurs/klass 
[ ] 8:e klass 
[ ] 9:e klass 
  
3. Röker någon av dina föräldrar cigaretter? 
[ ] En av mina föräldrar röker 
[ ] Två av mina föräldrar röker 
[ ] Ingen av mina föräldrar röker 
 
4. Snusar någon av dina föräldrar? 
[ ] En av mina föräldrar snusar 
[ ] Två av mina föräldrar snusar 
[ ] Ingen av mina föräldrar snusar 
 
5. Röker/snusar någon av dina syskon? 
[ ] Har inga syskon 
[ ] Nej, ingen av mina syskon röker/snusar 
[ ] Ja, äldre syskon röker/snusar 
[ ] Ja, yngre syskon röker/snusar 
[ ] Ja, både yngre och äldre syskon röker/snusar 
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Cigaretter och snus på högstadiet 
 
6. Om du vill köpa cigaretter/snus, vet du då hur du ska få tag i det? 
[ ] Ja 
[ ] Nej 

 
7. Tycker du det är lätt att få tag på cigaretter/snus? 
 

Mycket 
enkelt Enkelt Varken eller Svårt Mycket 

svårt 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
      8. Hur vanligt är det att ungdomar under 18 år får tag på (köper/får)     
           cigaretter/snus från..                          
 

 Mycket 
vanligt Vanligt Varken 

eller Ovanligt Mycket 
ovanligt 

föräldrar [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

kompisars 
föräldrar [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

syskon [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

äldre 
kompisar [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

jämnåriga 
kompisar [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

köper 
själv i 
butik 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

köper av 
annan 
person 
som säljer 
till 
ungdomar 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
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      10. Vet du om eller tror du att det är lätt att köpa cigaretter/snus utan legitimation i  

      butik? 
[ ] Ja, jag vet att det är lätt att köpa 
[ ] Ja, jag tror att det är lätt att köpa 
[ ] Nej, jag vet inte om det är lätt att köpa 

 
9. I vilken sorts butik tror/vet du att ungdomar under 18 år kan köpa tobak? 
[ ] Köper inte cigaretter/snus 
[ ] Stormarknader (ex: ICA Maxi) 
[ ] Mindre matbutiker (ex: Konsum) 
[ ] Kiosker  
[ ] Bensinmackar 
 

       11. Vet du om eller tror du att det är lätt att köpa cigaretter/snus utan legitimation                       
              av en person som säljer till ungdomar under 18 år? 

[ ] Ja, jag vet att det är lätt att köpa 
[ ] Ja, jag tror att det är lätt att köpa 
[ ] Nej, jag vet inte om det är lätt att köpa 

 
12. Känner du till någon person i din närhet som säljer cigaretter och/eller snus till                   
      ungdomar under 18 år? 
[ ] Ja, jag känner till någon 
[ ] Nej, jag känner inte till någon 
 
13. Vet du vad din skola har för regler om tobaksanvändning? 
[ ] Ja, jag vet vad min skola har för regler och jag väljer att följa reglerna 
[ ] Ja, jag vet vad min skola har för regler men jag väljer att inte följa reglerna 
[ ] Nej, jag vet inte vad min skola har för regler 
[ ] Nej, jag vet inte vad min skola har för regler men jag vill veta 
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Ditt förhållande till cigaretter och snus 
 
14. Har du någon gång provat att… 
 

 Ja Nej 
 
röka cigaretter [ ] [ ] 

 
snusa [ ] [ ] 

 
röka vattenpipa [ ] [ ] 

 
15. Röker du? 
[ ] Ja 
[ ] Nej 
[ ] Nej, har rökt men har slutat 
 
16. Snusar du? 
[ ] Ja 
[ ] Nej 
[ ] Nej, har snusat men har slutat 

 
17. Hur ofta röker du? 
[ ] Röker inte 
[ ] Dagligen 
[ ] Nästan varje dag 
[ ] Någon gång i veckan 
[ ] Någon gång i månaden 
[ ] Feströker 
 
18. Hur ofta snusar du? 
[ ] Snusar inte 
[ ] Dagligen 
[ ] Nästa varje dag 
[ ] Någon gång i veckan 
[ ] Någon gång i månaden 
[ ] Festsnusar 
 
19. Har du någonsin provat att köpa cigaretter/snus i butik? 
[ ] Nej, jag har inte provat att köpa  
[ ] Ja, jag har provat och lyckats köpa 
[ ] Ja, jag har provat men inte lyckats köpa 
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20.  Hur vanligt är det att du röker/snusar … 
[ ] Röker inte 
 
 Mycket 

vanligt Vanligt Varken 
eller Ovanligt Mycket 

ovanligt 
 
I skolan [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

       
      hemma [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

hos 
kompisar [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
på fester [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
21. Vilka brukar du oftast röka eller snusa med? 
[ ] Röker/snusar inte 
[ ] Kompisar 
[ ] Föräldrar 
 
22. Vet dina föräldrar om att du röker eller snusar? 
[ ] Röker/snusar inte 
[ ] Ja, mina föräldrar vet att jag röker/snusar 
[ ] Nej, mina föräldrar vet inte att jag röker/snusar 
[ ]  Jag vet inte om mina föräldrar vet eller inte vet 
 
23. Var får du pengar till cigaretter/snus ifrån? 
[ ] Röker/snusar inte 
[ ] Föräldrar 
[ ] Syskon 
[ ] Barnbidrag 
[ ] Jobbar extra 
[ ] Annat  

 
 

Tack för att du tog dig tid att svara på dessa frågor! 
 


