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Sammanfattning  Bakgrund: Tobaksrökning är idag ett utbrett 

folkhälsoproblem och den främsta orsaken till sjukdom och 

död inom den Europeiska Unionen. I Sverige börjar 15 000 

ungdomar röka varje år och flickor är rökare i större 

utsträckning än pojkar.  

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva ungdomars 

orsaker till och erfarenheter av tobaksrökning ur ett 

psykosocialt perspektiv. 

Metod: För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie som 

baserades på systematisk, metodisk och kritisk granskning av 

tidigare publicerat material inom området. Artikelsökning 

gjordes i databaserna PubMed, SciVerse, Psycinfo och 

Cinahl och begränsades till publikationsår 1995-2011. Arton 

stycken artiklar användes och målgruppen var ungdomar 

mellan 11 och 18 år.  

Resultat: Ungdomars orsaker till och erfarenheter av 

tobaksrökning presenterades i fyra temaområden: 

Ungdomars attityd och självförtroende, Tobaksrökning vid 

stress och problem, Den sociala omgivningens betydelse och 

Tillgång till cigaretter. Ungdomars relation till rökning 

påverkades av den sociala omgivningen och tillgången till 

cigaretter. Ungdomar rökte för att hantera olika situationer i 

livet, framförallt för att öka sin sociala status men också för 

att uppnå psykiskt välbefinnande. Föräldrar, syskon och 

kamrater hade starka samband med att ungdomar rökte och 

införskaffandet av cigaretter innebar inga svårigheter för de 

minderåriga ungdomarna. 

Implikation: Det är viktigt att ha kunskap om varför 

ungdomar börjar röka och fortsätter. Denna studie ger en 

översikt över problemet och kan därmed vara användbar vid 

framtida folkhälsoarbeten för att öka de positiva effekterna 

av insatserna samt vid vidare forskning kring relationen 

mellan stress och rökning. 
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Conclusion Background: Tobacco smoking is a widespread public health 

problem and is the leading cause of morbidity and mortality 

in the European Union. In Sweden, 15 000 adolescents start 

smoking each year and the girls are more often smokers than 

boys. 

 Aim: The aim of this study was to describe adolescent’s 

reasons for and experiences of tobacco smoking in a 

psychosocial perspective. 

 Method: In order to answer the purpose, a literature study 

that was based on a systematic, methodical and critical 

review of previously published material in the area was 

completed. Article search was made in PubMed, SciVerse, 

Psycinfo and Cinahl and were limited to publication from 

1995 to 2011. Eighteen articles were used and the target 

group was adolescents between eleven and eighteen years.   

 Results: Adolescents reasons for and experiences of tobacco 

smoking are presented in four thematic areas: Adolescents 

attitude and confidence, Tobacco smoking during stress and 

problems, The importance of social environment and Access 

to cigarettes. Adolescents’ relation to smoking was 

influenced by the social environment and access to 

cigarettes. Adolescents smoked to deal with different 

situations in life, especially to enhance their social status but 

also to achieve psychological wellbeing. Parents, siblings 

and peers had significant relationship with adolescents 

smoking status. Acquisition of cigarettes did not mean some 

difficulties for the underage youth. 

 Implication: It is important to have knowledge about why 

adolescents start smoking and continue. This study provides 

an overview of the problem and thus can be useful in future 

public health efforts to increase the positive effects of 

interventions and the further research on the relationship 

between stress and smoking. 
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Introduktion 

 

Under 1500-talet nådde tobaksbruket, med sitt ursprung från amerikanska kontinenten, 

Europa och Sverige. I slutet av 1800-talet blev användandet mer utbrett och 

cigarettrökning har sedan andra världskriget dominerat en industri vars intressen starkt 

kolliderar med de intressen som finns inom folkhälsan (Centralförbundet för alkohol- 

och narkotikaupplysning (CAN), 2010a; Tobaksfakta, 2011).  

 

Cigarrettrökning är idag ett utbrett folkhälsoproblem, inte enbart i Sverige utan även i 

andra delar av världen.  Att vara cigarettrökare innebär att en individ röker cigaretter 

dagligen eller mer sällan (Statens Folkhälsoinstitut, 2010).  Konsekvenserna av rökning 

är allvarliga och drabbar framförallt individen och människor i dess omgivning, men 

även samhället i form av höga kostnader, ca 30 miljarder kronor, för t.ex. 

produktionsförluster, sjukvård och sjukfrånvaro (Statens Folkhälsoinstitut, 2009a). En 

individs relation till cigarrettrökning utvecklas oftast i ung ålder (Merline, O’Malley, 

Schulenberg, Bachman & Johnston, 2004), därmed är det viktigt att undersöka 

bakomliggande faktorer till varför individer börjar röka, för att via preventiva insatser 

kunna minska förekomsten av negativa hälsoeffekter hos individen samt minska de 

samhälleliga konsekvenserna.  

Bakgrund 

 

Folkhälsoperspektiv 

Begreppet hälsa kan definieras utifrån två huvudinriktningar, dels en biomedicinsk 

inriktning som menar att hälsa betyder frånvaro av sjukdom men också en humanistisk 

inriktning vilken istället utgår från hälsa utan att fokusera på sjukdom (Pellmer & 

Wramner, 2007). Skillnaden mellan de båda huvudinriktningarna är att den 

humanistiska inriktningen beskriver hälsobegreppet mer holistiskt, vilket innebär att 

människan ses i sin helhet. Det finns därmed ett hänsynstagande till individens 

kroppsliga strukturer men även individens subjektiva värderingar och erfarenheter 
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(ibid). I WHO:s konstitution från 1948 finns den mest välkända definitionen av 

begreppet hälsa: 

 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och ej blott frånvaro av sjukdom eller handikapp”  

(Pellmer & Wramner, 2007, sid. 10).    

 

Folkhälsa beskriver ett lands allmänna hälsotillstånd hos invånarna och omfattar inte 

enbart hälsa utan också sjuklig- och dödlighet i relation till levnadsvanor, hälsorisker 

och skyddsfaktorer mot sjukdom (Pellmer & Wramner, 2007). Elva målområden för 

folkhälsan har utformats av den svenska regeringen med det huvudsakliga syftet ”att 

skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen” (Statens folkhälsoinstitut, 2011, sid. 12).  

 

Ett utav målen är att minska användandet av tobak, alkohol, narkotika och dopning. För 

att kunna följa utvecklingen och minska antalet som använder dessa droger i 

befolkningen ansvarar den svenska staten för att följa konsumtions-, missbruks-, och 

skadeutvecklingen, dessutom skall de på vetenskaplig grund tillämpa förebyggande 

metoder (Statens folkhälsoinstitut, 2010a). Utöver detta är staten skyldig att stifta lagar 

och se till att dessa tas i beaktning (ibid). Under år 2011 prioriterades målområdet att 

minska användandet av tobak, alkohol, narkotika och dopning av den svenska 

regeringen (Socialdepartementet, 2002).   

 

Nikotinberoende 

Nikotinberoende samt abstinens av nikotin klassas idag som sjukdom. Ett 

nikotinberoende innebär en psykisk störning som sätter hjärnans belöningssystem ur 

balans och ger ett starkt fysiologiskt och psykologiskt beroende (World Health 

Organization, 2003). Inom ett fåtal sekunder ger nikotinet i en inhalerad cigarett effekt 

på centrala nervsystemet (CNS) och bidrar till följder på hälsa och välbefinnande 

(Parrott, 1998). Abstinens efter nikotin kan leda till en rad negativa psykologiska 

tillstånd så som nervositet, depression och nedsatt koncentrationsförmåga, dock 

genererar inhalering av cigarettrök motsatta känslor och kan bidra till välbehag av olika 

slag (ibid).  
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Konsekvenser av rökning 

Inom den Europeiska Unionen (EU) är tobaksrökning idag den främsta orsaken till 

sjukdom och död. Fler än 13 miljoner människor i Europa är drabbade av kroniska 

sjukdomar och varje år avlider fler än 650 000 Européer som en konsekvens av 

beteendet (European Commission, 2004). Om trenden fortsätter beräknas åtta miljoner 

människor, från år 2030, årligen avlida världen över (World Health Organization, 

2011). Varje år dör cirka 6 400 Svenskar i förtid till följd av rökningens negativa 

effekter på kroppen (Statens folkhälsoinstitut, 2009b). Nästan alla organ som kräver 

blodtillförsel samt organ som inandningsluften passerar påverkas negativt av de 4 000 

olika kemiska gifterna som en cigarett släpper ut. Människor som röker skadar sig själv 

och andra allvarligt och varannan rökare avlider i förtid (ibid). 

 

Enligt Leone, Landini och Leone (2010) definieras rökning som ett kemisk gift vilket 

kan orsaka skadliga effekter hos rökaren och personer i dennes omgivning. Dessa kan 

vara av både akut och kronisk typ och orsaka skada på hjärt-kärlsystemet och 

respirationssystemet samt andra kroppsliga strukturer. Kronisk obstruktiv lungsjukdom, 

lungcancer samt hjärt- och kärlsjukdomar har tillsammans med ca ett 40-tal andra 

sjukdomar ett direkt samband med rökning och är bidragande faktorer till sjukdom och 

död (Statens folkhälsoinstitut, 2009a, 2009b).  

 

Studier har visat samband mellan tobaksrökning och cancer i luftvägarna, 

bukspottkörtel, urinblåsa, mage samt njurar (Kuper, Adam & Boffetta, 2002). I Sverige 

beräknades 20 % av alla cancerfall vara orsakade av rökning (CAN, 2010). 

Cancerrisken var förhöjd hos personer som hade en tidig rökdebut och som därefter 

fortsatte att röka en större mängd cigaretter (ibid). Hos ungdomar som rökte fanns en 

risk att lungorna inte utvecklades som de förväntades och därmed ökade också risken 

för försämrad lungkapacitet (Satcher, Koplan, Eriksen, Holloway, Goodman & Hewitt, 

1994). En studie genomförd bland ungdomar i USA visade att cigarettrökare, i större 

utsträckning än icke cigarettrökare, rapporterade upplevda luftvägssymtom, psykisk 

ohälsa och ett sämre hälsotillstånd (Arday et al., 1995).  
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Könsskillnader 

Varje år börjar 15 000 ungdomar att röka i Sverige, varav 43 % är pojkar och 57 % är 

flickor. I en studie genomförd år 2009, med ett deltagarantal på 7 740 ungdomar i 

åldersgrupperna 13, 15 och 17 år, visade det sig att mer än hälften av alla ungdomar 

testat att röka i 13 års ålder (Statens folkhälsoinstitut, 2010b). Att experimentera med 

cigarrettrökning i ung ålder gav positiva konsekvenser vilka var bidragande faktorer till 

att ett beroende utvecklades, ett beroende som kunde bestå in i vuxenlivet och som 

därmed innebar en ökad risk för ohälsa (Merline, O’Malley, Schulenberg, Bachman & 

Johnston, 2004). Beroende på kön fanns det olika faktorer som påverkade ungdomar att 

börja, samt att fortsätta röka (Amos & Bostock, 2006). De faktorer som skiljde sig 

mellan könen var bland annat relaterade till fritidsintressen, sociala förhållanden och 

rökningens roll i att hantera vardagliga situationer (ibid).  

 

En rad olika studier som genomfördes i ett flertal länder konstaterade att flickor röker i 

större utsträckning än pojkar (Page, Piko, Balazs & Struk, 2011), både när det handlar 

om att vara oregelbunden eller regelbunden rökare (Okoli, Torchalla, Ratner & Johnson, 

2011). Pojkar formade ofta sin identitet med hjälp av sitt idrottsliga intresse och 

eftersom flickor vanligtvis inte var lika intresserade blev de tvungna att finna sin 

identitet på annat håll. Att ansluta sig till gruppen ”rökare” var enligt studier ofta en 

enkel utväg för de icke idrottsintresserade flickorna att uppleva tillhörighet och forma 

en identitet (ibid). Fry, Grogan, Gough och Conner (2008) menade att flickor hade färre 

sociala möjligheter där de kunde tillfredsställa sina behov och skapa sig en identitet 

eftersom de utövade idrott i mindre utsträckning än pojkar.  

 

För att passa in i etablerade grupper och undvika att bli kritiserad beslutade sig flickorna 

därför för att börja röka, ofta efter att ha blivit uppmuntrade av andra unga kvinnor 

(ibid). Enligt en studie genomförd bland rökande ungdomar i Skottland hade pojkars 

intresse för idrott även en nyckelroll i avståndstagandet från cigaretter då de oroade sig 

för hur rökningen påverkade deras fysiska tillstånd och prestationsförmåga. Flickor 

däremot var, enligt samma studie, istället oroliga för att de skulle lukta rök och såg inte 

rökningens andra negativa effekter som särskilt hämmande (Amos & Bostock, 2006).  
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Kroppsuppfattning var under ungdomen en dominerande aspekt, framförallt på grund av 

att det under denna period skedde kroppsliga förändringar som kunde innebära en 

dramatisk upplevelse (Lucas & Lloyd, 1999a). Det var välkänt att flickor upplevde 

rädsla för viktuppgång och att de strävade efter att leva upp till den ideala kroppstypen 

som samhället skapat, vilket inte var lika betydelsefullt hos pojkar (ibid). Enligt Lucas 

& Lloyd’s (1999a) studie fanns det inga tydliga samband mellan pojkars rökvanor och 

oro för vikt, däremot fanns det hos flickorna ett signifikant samband mellan ökad oro 

för viktuppgång och ett ökat antal rökta cigaretter. 

 

Teoretisk referensram 

Enligt Banduras teori om social inlärning (Social Learning Theory) skedde ett lärande 

hos människan inte enbart genom egna erfarenheter utan även då människan 

observerade andras agerande och fick erfara vilken konsekvens beteendet innebar 

(Pellmer & Wramner, 2007). Denna teori menade att människan som individ influerades 

av en rad olika faktorer i omgivningen samt av olika samhällskrafter vid inlärningen. I 

ett senare skede utvecklades den sociala inlärningsteorin till en modell för Self-efficacy 

som byggde på individens tilltro till den egna förmågan att genomgå en 

beteendeförändring (ibid). 

 

Problemformulering 

Upplevelserna av att vara rökare skiljer sig åt från individ till individ, men en 

övergripande kunskap och förståelse om vad som påverkar ungdomars rökvanor, utifrån 

deras erfarenheter, är nödvändig för att kunna arbeta preventivt. Därför var det 

intressant att ifrågasätta vilka orsaker ungdomar ansåg vara betydande vid deras val att 

börja röka samt vid bibehållandet av beteendet. 
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Syfte 

 

Syftet med denna studie var att beskriva ungdomars orsaker till och erfarenheter av 

tobaksrökning ur ett psykosocialt perspektiv. 

Metod  

 

För att belysa problemområdet användes en litteraturstudie som metod då den ansågs 

vara lämplig relaterat till syftet. Denna litteraturstudie genomfördes för att skapa en 

överblick över aktuell kunskap inom området och baserades på en systematisk, 

metodisk och kritisk granskning av tidigare publicerat material. 

 

Urval 

Artiklarna som inkluderades var engelsk- eller svenskspråkiga och informanterna i 

dessa vetenskapliga artiklar skulle vara mellan 11 och 18 år. Sökningen begränsades 

ytterligare genom exkludering av artiklar som inte var originalartiklar och där 

informanterna endast bestod av icke rökare. Dessutom exkluderades artiklar som 

publicerats före år 1995 liksom artiklar som inte blivit godkända av etisk kommitté. 

Sökningen resulterade i att 18 artiklar användes i denna litteraturstudie. 

 

Datainsamling 

Det granskade materialet bestod av vetenskapliga artiklar och avhandlingar som främst 

blev funna i databasen PubMed, men också i databaserna SciVerse, Psycinfo och 

Cinahl. PubMed bestod huvudsakligen av vetenskapliga tidsskriftartiklar som täckte ett 

brett område inom medicin, omvårdnad och odontologi (Forsberg & Wengström, 2010). 

Sökord som användes var smoking, adolescents, youth, experience, habits, attitude, 

gender differences, smoking/psychology, qualitative, behavior och peer pressure. Dessa 

sökord kombinerades på olika sätt för att finna relevanta artiklar för det aktuella 

området (tabell 1). 
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Tabell 1. Sökmatris för att redovisa tillvägagångssätt vid artikelsökning. 

Datum Databas Sökord/ 

Kombinationer 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

Kvalitets-

granskade 

artiklar* 

Antal 

Inkluderade 

artiklar  

2011-

11-16 

PsycInfo Smoking 

Habits 

Adolescents 

Experience  

31 31 7 3 2  

2011-

11-16 

Cinahl Smoking 

Habits 

Adolescents 

Experience 

5 5 2 0 0 

2011-

11-17 

PsycInfo Smoking 

Experience 

Adolescents 

Attitude 

Gender-differences 

6 6 3 3 1 

2011-

11-26 

Pubmed Smoking [majr; 

Noexp] 

Habits [mesh] 

Adolescents [mesh] 

Qualitative 

190 190 31 13 11 

 

2011-

11-26 

SciVerse Smoking 

Youth 

Habits 

Attitudes 

112 112 11 3  1 

2011-

11-26 

Pubmed Adolescent [Mesh]  

Behavior [Mesh] 

Smoking 

[Majr:NoExp] 

Smoking/psychology 

[Mesh:NoExp] 

 peer pressure 

52 52 10 5 3 
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Databearbetning 

Efter att artikelsökningen genomförts och artiklar med relevanta abstrakt för studiens 

syfte valts ut utfördes en bedömning av artiklarnas helhet. De artiklar som efter 

genomläsningen inte längre ansågs vara väsentliga för studien sorterades bort. 

Författarna läste därefter de resterande artiklarna grundligt och en resultatmatris 

skapades för att kvalitetsbedöma innehållet utifrån Olssons och Sörensens (2001) 

granskningsmall (se bilaga 1). Artiklarna bedömdes vara av låg-, medelgod- eller hög 

kvalitet. 

 

Dataanalys 

De kvalitetsbedömda artiklarna analyserades därefter av författarna, både individuellt 

och gemensamt. Artiklarnas innehåll diskuterades för att säkerställa att ingen 

betydelsefull information fallit bort. Slutligen bearbetades de kvalitetsbedömda 

artiklarna tematiskt vilket resulterade i fyra temaområden. 

 

Etiska överväganden 

Genom att utesluta artiklar som inte blivit godkända av etiska kommittéer stärks 

trovärdigheten hos denna studie. För att ytterligare respektera de etiska kraven för 

forskning har alla artiklar i litteraturstudien redovisats och samtliga resultat relaterade 

till syftet har presenterats. 
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Resultat 

 

Analys av de inkluderade artiklarna resulterade i fyra temaområden; Ungdomars attityd 

och självförtroende, Tobaksrökning vid stress och problem, Den sociala omgivningens 

betydelse och Tillgång till cigaretter. Temaområden med relevans för studiens syfte, 

som var att beskriva ungdomars orsaker till och erfarenheter av tobaksrökning ur ett 

psykosocialt perspektiv, formades. 

 

Ungdomars attityd och självförtroende 

Processen att bli rökare upplevdes av ungdomar som en komplex process med ett flertal 

motsägelsefulla känslor och tankar (Nilsson & Emmelin, 2010). Ungdomarnas 

nyfikenhet och vilja att utmana normer samt deras behov av att leva upp till jämnårigas 

föreställningar och attityder konkurrerade med rädsla och sårbarhet. För att hantera 

denna sårbarhet och för att passa in i sociala grupper användes rökning som en genväg 

till självförtroende (ibid). Enligt Holm, Kremers och De Vries (2003) blev ungdomar till 

stor del påverkade av sina jämnårigas beteende och de normer och attityder som präglat 

kamratgrupperna, denna grupps normer hade större effekt på rökningen än de normer 

som förespråkades av vuxna. Ungdomar påstod att en inre önskan om att ”passa in” i 

grupper var en huvudsaklig anledning till att de började röka (Crawford, 2001). Enligt 

ungdomar var strävan efter en vuxenidentitet ett annat vanligt förekommande skäl till att 

röka (Fraga, Sousa, Ramos, Dias & Barros, 2011; Robinson & Amos, 2010) och flickor 

som rökte hela cigaretter var i stor utsträckning rökare för att se häftiga och vuxna ut 

(Brady, Song & Halpern-Felsher, 2008). Även pojkar rapporterade att de börjat röka för 

att öka chansen att bli uppfattade som häftiga av omgivningen (Peters et al., 2005).  

 

Självförtroende och social kompetens hos ungdomar visade sig vara egenskaper som 

bidrog till ett minskat upplevt behov av att röka medan ungdomar med erfarenheter av 

deprimerande symtom var rökare i större utsträckning (Simons-Morton et al., 1999). 

Rökande ungdomar beskrev cigaretten som en lojal vän som fanns nära till hands när 

situationer krävde sysselsättning (Nilsson & Emmelin, 2010). De menade också att 

rökningen inbringade självförtroende vid socialisering med andra människor och att det 

därmed var ett viktigt hjälpmedel (Johnson et al., 2003). I en studie som bestod av 

rökande och icke rökande ungdomar gjordes jämförelser gällande de båda gruppernas 
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erfarenheter av rökning. Den främsta skillnaden var att rökare hade en större 

övertygelse om att rökning bidrog till en ökad självkänsla, hade en lugnande effekt på 

nerver och gav ett allmänt lugn såväl fysiskt som psykiskt (Holm, Kremers & De Vries, 

2003; Johnson et al., 2003).  

 

Tobaksrökning vid stress och problem 

Enligt Brady, Song och Halpern-Felsher (2008) kände sig ungdomar som rökte hela 

cigaretter häftigare, mer vuxna och mindre stressade jämfört med ungdomar som enbart 

tagit några få bloss. I en studie bland icke rökande och rökande ungdomar ansåg 

merparten av ungdomarna att rökare över lag var mer stressade, deprimerade och arga 

än icke rökare. Psykologiska tillstånd så som depression, ilska, ånger och nedstämdhet 

var starkt relaterade till rökning (Luke et al., 2001). Flickor beskrev att de rökte för att 

hantera stress och andra negativa känslor då de hade erfarenheter av att nikotinkicken 

hade en positiv inverkan på deras välmående (Nilsson & Emmelin, 2010). De ungdomar 

som rökte hela cigaretter var samtidigt mer benägna att rapportera andningssvårigheter, 

att de hamnat i bråk och att de blivit ovänner med sina vänner som negativa 

konsekvenser av beteendet (Brady, Song & Halpern-Felsher, 2008).  

 

Rökning var bland flickor starkt associerat med problem i skolan (Simons-Morton et al., 

1999) medan rökande pojkar var mer benägna att få problem både i och utanför skolan 

(Brady, Song & Halpern-Felsher, 2008). Ungdomar med bristande intresse och negativ 

attityd gentemot studier rapporterades röka i större utsträckning (Pinilla, González, 

Barber & Santana, 2002). Likaså gjorde de ungdomar som inte deltog vid aktiviteter i 

skolan (Johnson, Myers, Webber & Boris, 2004). Pojkar och flickor med en positiv 

inställning och attityd till utbildning var mer sällan rökare än de som hade negativa 

erfarenheter av skolans klimat (Simons-Morton, 1999).  

  

Den sociala omgivningens betydelse 

En rad olika studier påvisade att ungdomars rökning hade ett starkt associerat samband 

med föräldrars rökvanor (Bean et al., 2008; Bricker et al., 2006; Johnson, Myers, 

Webber & Boris, 2004). I en svensk studie rapporterade 13-15 åriga rökande ungdomar 

att det skett en normalisering av rökning redan i tidig ålder då nästan samtliga 
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informanters föräldrar varit rökare eller snusare (Nilsson & Emmelin, 2010). Genom 

observation av föräldrarna fick barnen en bild av att rökningen var tillfredställande. 

Ungdomarna menade att detta med stor sannolikhet bidragit till att de kunnat identifiera 

sig med rökningen (ibid). Sannolikheten att ungdomar började röka var mindre om de 

hade rökfria föräldrar eller bodde i ett rökfritt hem, jämfört med om en eller flera 

föräldrar var dagligrökare (Bean et al., 2008; Bricker et al., 2006; Johnson, Myers, 

Webber & Boris, 2004). Enligt Simons-Morton et al (1999) var dessutom ungdomar 

med en ensamstående förälder mer benägna att experimentera med cigaretter än 

ungdomar som vuxit upp med två föräldrar.  

 

Föräldrar som inte förmedlade budskap med tydligt motstånd mot rökning uppfattades 

av pojkar och flickor som ett godkännande av beteendet (Crawford, 2001). Samtidigt 

som de ökade sin förbrukning av cigaretter när de fick en uttalad tillåtelse. En 

ytterligare ökning skedde då ungdomarna rökte i sällskap med sina föräldrar (Nilsson & 

Emmelin, 2010). Unga pojkar och flickor rapporterade att deras föräldrar ansåg att 

rökning var ett bättre alternativ än att barnen brukade andra droger, såsom alkohol. 

Föräldrarna upplevde dessutom att sexuell aktivitet var mer skadligt än rökning 

(Crawford, 2001).  

 

Ungdomar ansåg att föräldrar, och andra signifikanta vuxna, var för upptagna och 

orkeslösa för att vidmakthålla en god och engagerad relation till ungdomarna. Detta 

ledde i sin tur till att de vuxnas inflytande och bestämmande minskade och bidrog till att 

ungdomarna fick klara sig på egen hand (Nilsson & Emmelin, 2010). Engagerade 

föräldrar med höga förväntningar på sina barn visade sig däremot ha en god effekt på 

ungdomarnas minskade benägenhet att röka. Detta inkluderade också en god relation 

med få konflikter (Simons-Morton et al., 1999). Ungdomars rökning kunde i vissa fall 

leda till en stark reaktion hos föräldrar vilket i sin tur skapade stora konflikter och enligt 

ungdomars erfarenheter resulterade detta i en motsatt effekt, då de istället började röka i 

större utsträckning (Nilsson & Emmelin, 2010).  

 

Rökande syskon hade också ett visst inflytande i ungdomarnas rökvanor och enligt 

Bricker et al (2006) hade de äldre syskonen störst inflytande vid ungdomarnas första 

steg till att börja röka. Vid detta tillfälle förekom det oftast att flickor hade sina äldre 

systrar närvarande medan pojkar istället hade sällskap av sina äldre bröder (Peters et al., 
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2005). Föräldrar hade trots detta en större påverkan totalt sett då deras inflytande var 

lika stort under hela förloppet, från ungdomarnas första röktillfälle till att de rökte mer 

regelbundet och höll fast vid beteendet (ibid).  

 

Föräldrar och syskon var inte de enda i en ungdoms omgivning som påverkade dennes 

rökvanor, det fanns också ett signifikant samband mellan press från vänner och rökning 

(Bidstrup, 2008). Trots detta menade ungdomar att det slutgiltiga beslutet att röka eller 

inte var ett individuellt val (Crawford, 2001). Ungdomarna påpekade även att om de 

valt att förbli rökfria fanns tron på att finna andra icke rökande vänner kvar, samtidigt 

som de trodde att de skulle förlora en del av de vänner som fortsatte röka (ibid). 

 

Sannolikheten för en utvecklad relation till rökning ökade om ungdomar hade nära 

vänner som rökte (Bidstrup, 2008; Pinilla, González, Barber & Santana, 2002). 

Ungdomar med flera vänner som rökte rapporterade att de i större utsträckning 

experimenterat med cigaretter jämfört med de som hade erfarenheter av att få eller 

ingen vän rökte (Bean et al., 2008). En studie genomförd bland 4 771 ungdomar i 

England påvisade att två tredjedelar av både flickorna och pojkarna testat att röka i 

sällskap av en eller flera vänner (Lucas & Lloyd, 1999b). Att ha blivit erbjuden 

cigaretter av en vän visade sig öka benägenheten att börja röka, detta på grund av 

upplevd yttre press (Simons-Morton et al., 1999). Om flickor och pojkar däremot inte 

blivit erbjudna cigaretter eller blivit uppmuntrade av vänner att röka minskade risken att 

de blev rökare (Crawford, 2001).  

 

Ungdomar menade att tanken på att alla med hög status rökte kunde bidra till inre press 

och att de därmed själva började röka (Nilsson & Emmelin, 2010). Rökning hade en 

statushöjande effekt bland jämnåriga (Fraga, Sousa, Ramos, Dias & Barros, 2011). 

Rökningen beskrevs av flickor som ett socialt spel medan pojkar ansåg att det var ett 

trevligt sätt att umgås på (Nilsson & Emmelin, 2010).  Kamratskapet som skapades 

mellan de rökande ungdomarna upplevdes som den främsta positiva effekten med att 

vara rökare, detta på grund av att de fick många nya vänner då de spenderade mycket tid 

tillsammans (ibid). Enligt Simons-Morton et al (1999) var flickor och pojkar med 

svårigheter att skaffa vänner mer benägna att röka jämfört med de som inte hade samma 

problem. Enligt Nilsson och Emmelin (2010) var flickor med låg social tillhörighet 

rökare i större utsträckning än flickor med medel till hög social tillhörighet. 
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Tillgång till cigaretter 

Den främsta anledningen till att ungdomar under 18 år fick tag i cigaretter berodde på 

att deras föräldrar var rökare och att det därför fanns tillgängligt i hemmen (Nilsson och 

Emmelin, 2010). Denna tillgänglighet innebar två möjligheter vid införskaffandet, 

antingen fick de cigaretter av sina föräldrar eller så tog ungdomarna i smyg (ibid). I en 

annan studie visade det sig att sociala källor till cigaretter i form av föräldrar, syskon 

och vänner hade varit betydelsefulla vid ungdomarnas rökdebut då det underlättade 

införskaffandet (Robinson & Amos, 2010). Att det fanns tillgång till cigaretter i hemmet 

underlättade inte endast tillgängligheten för ungdomarna utan upplevdes också som en 

dold tillåtelse att röka och bidrog därmed till rökningens normalisering (Nilsson & 

Emmelin, 2010). Enligt en studie genomförd bland ungdomar mellan 14 och 17 år hade 

pojkar och flickor tillgång till cigaretter i deras hem. En majoritet av dem hade 

erfarenheter av att de fick cigaretter från sina föräldrar eller äldre syskon (O’Loughlin, 

Kishchuk, DiFranza, Tremblay & Paradis, 2002). 

 

Utanför hemmet fanns det en rad olika metoder för att tillhandahålla cigaretter och det 

var inte särskilt problematiskt att få tag på dem. Bland annat spreds rykten snabbt om 

var ungdomarna kunde köpa trots att det enligt lag inte var tillåtet att sälja till 

minderåriga (Nilsson & Emmelin, 2010). Ungdomarna vände sig oftast till mindre 

lokala butiker när de skulle köpa cigaretter, detta på grund av att det innebar en 

minimerad risk att bli nekad ett köp då försäljaren sällan bad om legitimation (Robinson 

& Amos, 2010). Om ungdomarna trots allt blev ombedda att visa legitimation ljög de 

om att de glömt det hemma och att de skulle visa det vid nästa tillfälle. De unga 

pojkarna och flickorna menade att det trots allt var värt ett försök eftersom det inte 

skulle bli någon rättslig påföljd om de blev nekade (ibid).  

 

Det fanns även andra alternativ gällande erhållande av cigaretter utanför hemmet och 

ofta förekom det att ungdomarna betalade någon annan för att köpa ut åt dem, vilket var 

en vanligare metod bland flickor än pojkar (Kaestle, 2009). Andra skillnader mellan 

pojkars och flickors metoder vid tillhandahållandet av cigaretter var t.ex. att flickor var 

mer benägna än pojkar att få cigaretter gratis från personer över 18 år. Dessutom 

förekom det oftare att flickor stal från familjemedlemmar eller i butiker (ibid). 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att beskriva ungdomars orsaker till och erfarenheter av 

tobaksrökning ur ett psykosocialt perspektiv. Resultatet visade att ungdomars attityd 

och självförtroende var faktorer som hade stor inverkan vid valet att röka eller inte, 

likaså nivån av stress och problem. Även den sociala omgivningen och tillgången till 

cigaretter hade en stor inverkan vid ungdomars första kontakt med tobaksrökning och 

valet att bibehålla beteendet.  

 

Ungdomars attityd och självförtroende  

Resultatet i denna studie visar att ungdomar erfarit en rad olika positiva konsekvenser 

av rökning vilka omfattar såväl psykiska som sociala vinster. Den mest framträdande 

positiva konsekvensen av rökning är kamratskapet som skapas mellan rökande 

ungdomar, tätt följt av deras strävan efter vuxenidentitet (Brady, Song & Halpern-

Felsher, 2008; Fraga, Sousa, Ramos, Dias & Barros, 2011; Robinson & Amos, 2010). 

Lugnande effekter på nerver, ökad självkänsla, nyfunna vänner och en känsla av 

”coolhet” är andra positiva följder av rökning, som ungdomarna framhävt (Nilsson & 

Emmelin, 2010; Holm, Kremers & De Vries, 2003; Johnson et al., 2003). Dessa följder 

kan leda till ett fortsatt rökbeteende om erfarenheterna av att röka resulterar i en 

önskvärd respons hos individen.  

 

Ungdomar hade ett behov av att passa in i sociala grupper och detta behov kunde 

tillfredställas genom att börja röka (Nilsson & Emmelin, 2010; Crawford, 2001). En 

otillräcklig tilltro till den egna förmågan att passa in i sociala grupper kan bidra till att 

ungdomar upplever rökning som en alternativ metod för att finna tillhörighet och skapa 

en identitet (Crawford, 2001). Ungdomars rädsla och sårbarhet vid olika skeenden i 

livet, där krav från olika källor ställs på dem, kan bidra till ännu lägre nivåer av tilltro 

till den egna förmågan vilket i sin tur kan bidra till en ökad förbrukning av cigaretter. 

Detta resonemang kan förtydligas med koppling till Banduras modell för Self-efficacy 

och tidigare studier har visat att ungdomar med låg Self-efficacy varit rökare i större 

utsträckning än de med högre nivå av tilltro till den egna förmågan (Hiemstra, Otten, De 

Leeuw, Van Schaych & Engels, 2011).  
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Enligt Angelöw och Jonsson (2000) kunde en individs attityd beskrivas som en 

komponent vilken förklarade en individs handlande i en aktuell situation. Vidare 

fungerade attityder som en hjälpande faktor för att uppnå tillfredsställelse och för att nå 

individuella mål (ibid). Ungdomar upplevde sig vara mindre mottagliga för sjukdomar 

på grund av att de var i ett tidigt stadium av rökningen. Detta var en inställning som 

visade sig öka de unga pojkarna och flickornas benägenhet att röka (Yeretzian & Afifi, 

2009). Denna förträngning av rökningens allvarliga effekter kan bidra till att de 

kortsiktiga påföljderna av rökning, så som att se vuxna och häftiga ut, prioriteras 

framför den framtida hälsan. Ungdomars attityd till rökning verkar därför vara positiv 

då de tenderar att använda cigaretterna som en hjälpande faktor för att uppnå psykisk 

tillfredställelse, däribland ett bättre självförtroende.   

 

Tobaksrökning vid stress och problem 

Ungdomar som var stressade, deprimerade och arga var mer benägna att röka än 

ungdomar som inte hade samma psykiska problem (Luke et al., 2001). Samband kan 

dras mellan rökning och ungdomarnas upplevda stress samt deras rädsla för att inte 

passa in i grupper. Rädslan kan hämma deras förmåga att genomgå en 

beteendeförändring vilket i sin tur kan leda till ökad stressnivå och andra psykiska 

problem vilka kan hanteras genom rökning. Rökningen förstärker därmed tron till den 

egna förmågan att våga träda in i nya grupper. Tidigare forskning har påvisat starka 

samband mellan upplevd stress hos ungdomar och rökning (Finkelstein, Kubzansky & 

Goodman, 2006).  

 

Beroende på ungdomars erfarenheter av problem, både i och utanför skolan, ökade eller 

minskade benägenheten att röka. Unga pojkar och flickor som hade erfarenheter av 

problem rökte i större utsträckning (Brady, Song, Halpern-Felsher, 2008; Simons-

Morton, 1999). Enligt denna studie har ungdomar erfarenhet av att rökning ger en 

avslappnande effekt, därmed kan beteendet tolkas som en metod för att hantera känslor 

och problem med negativ inverkan på välbefinnandet.   

 

Den sociala omgivningens betydelse 

Föräldrar, äldre syskon och kamrater har visat sig ha stor inverkan vid den unga 

individens beslut att börja röka. Denna inverkan kan sannolikt bero på föräldrarnas 
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rökvanor men kan också bero på yttre press från syskon och kamrater (Bidstrup, 2008). 

En annan influerande faktor vid individens beslutsfattande kan vara att ungdomar 

observerar när föräldrar, äldre syskon och kamrater i den sociala omgivningen röker och 

till följd av detta imiterar ungdomar beteendet, en process som kan förklaras utifrån 

Banduras teori om social inlärning (Pellmer & Wramner, 2007). 

 

Forskning har kommit fram till att syskon har den främst påverkande rollen på 

ungdomars rökning vilket är motsatsen till denna studies resultat (Mercken, Candel, 

Van Osch & De Vries, 2011; Hiemstra, Otten, De Leeuw, Van Schaych & Engels, 

2011). Denna studie påvisar att föräldrar har störst inflytande i ungdomars rökvanor 

(Bean et al., 2008; Bricker et al., 2006; Johnson, Myers, Webber & Boris, 2004). Detta 

kan till stor del bero på den normalisering av rökning i hemmet som Nilsson och 

Emmelin (2010) diskuterar. Ungdomar som växt upp i hem med rökande föräldrar 

tenderade att uppleva rökningen som ett naturligt beteende då de inte hade erfarit hur ett 

rökfritt hem såg ut (ibid). Med tanke på normaliseringen som sker i tidig ålder kan detta 

bidra till att ungdomar ser rökning som ett självklart steg i livet vilket de kan utnyttja 

för att tillfredsställa sin önskan om att vara vuxna. Detta steg i livet kan underlättas om 

föräldrar inte är tillräckligt tydliga med vad som är acceptabelt gällande rökning.  

 

I hushåll utan uttalade regler var benägenheten att ungdomar experimenterade med 

cigaretter hög (Crawford, 2001). Medan hushåll helt utan acceptans minimerade 

benägenheten att en relation till rökning utvecklades hos ungdomarna. I en studie gjord 

bland ungdomar visade det sig att prevalensen för andelen som någon gång, i hushåll 

utan regler, rökt var 30,3 % medan prevalensen i hushåll där rökning inte alls var tillåtet 

var 12,0 % (Clark et al., 2006). Därmed kan tydliga regler mot rökning bidra till att fler 

ungdomar avstår från att röka. Föräldrar som inte diskuterade deras önskan om hur 

barnen skulle förhålla sig till rökning kan vara ett tecken på bristande engagemang. 

Ungdomar hade erfarenheter av att föräldrar och andra vuxna visat denna brist och inte 

tagit sitt ansvar (Nilsson & Emmelin, 2010). Därmed är det intressant att ifrågasätta hos 

vem ansvaret för ungdomars utvecklade relation till rökning ligger.  

 



       

17 

 

Tillgång till cigaretter 

År 1997 infördes i Sverige ett förbud mot att sälja tobak till ungdomar under 18 år 

(Hvitfeldt & Nyström, 2009). Trots detta hade rökande ungdomar inga större 

svårigheter att skaffa cigaretter då tillänglighet i hemmen vanligtvis ökade deras 

möjligheter vid införskaffandet (Nilsson & Emmelin, 2010). Ungdomar med rökande 

föräldrar hade mindre behov av att själva köpa cigaretter då tillängligheten i hemmen 

istället var deras främsta källa (Leatherdale & Strath, 2007).  

 

Förutom tillgängligheten i hemmen sålde dessutom tobaksbutiker cigaretter till 

minderåriga vilket bidrog till att införskaffandet underlättades (Robinson & Amos, 

2010). I en undersökning i Sverige, som genomfördes år 2007, uppgav 48 % av de 

minderåriga flickorna och 38 % av de minderåriga pojkarna att de på egen hand köpt 

cigaretter i butiker (Hvitfeldt & Nyström, 2009). Trots förbud förekom det alltså 

försäljning av tobak till ungdomar under 18 år. Detta behöver inte bero på att 

ålderskontrollen, generellt sett, fungerar dåligt utan kan bero på att ungdomar vänder sig 

till en och samma återförsäljare av tobak där kontroll av legitimation inte prioriteras 

(CAN, 2010b). Enligt Nilsson och Emmelin (2010) spreds ryktet snabbt vart 

ungdomarna kunde hitta dessa återförsäljare.  

 

Metoddiskussion  

Denna litteraturstudie bestod av vetenskapliga artiklar vilka blivit systematiskt, 

metodiskt och kritiskt granskade utav författarna. Artikelsökning genomfördes i 

databaserna PubMed, PsychInfo, SciVerse och Cinahl. Relaterat till studiens syfte var 

PubMed den mest användbara databasen då olika kombinationer av sökorden: smoking¸ 

adolescents, experience, gender differences, qualitative, smoking/psychology, 

behaviour, peer pressure och habits resulterade i 14st artiklar. MESH-termer användes 

för att sökningen skulle bli mer precis. PubMed behandlar ett brett område inom 

medicin, omvårdnad och odontologi (Forsberg & Wengström, 2010) och därmed ansågs 

denna databas vara högst relevant för studiens syfte. PsychInfo användes för att 

komplettera artikelsökningen i PubMed då syftet med studien var att undersöka 

ungdomars erfarenheter vilket bland annat har en psykologisk grund.  
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Sökningarna resulterade i att 18st artiklar användes i litteraturstudiens resultat. Antalet 

artiklar kunde diskuteras utifrån olika aspekter, negativa och positiva. En brist med 

användandet av ett stort antal artiklar kunde vara att granskningen av dessa blivit något 

för ytlig, kanske hade en mer djupgående analys av färre antal artiklar givit ett annat 

resultat. Författarna ansåg dock att ett bredare urval av artiklar, som påvisat ungdomars 

erfarenheter av rökning på motsvarande sätt, skulle stärka denna litteraturstudies 

trovärdighet. Då ämnet rökning är ett utbrett folkhälsoproblem världen över finns det 

mycket forskning kring problemområdet, att inkludera ett stort antal artiklar är därmed 

motiverat för att kunna redovisa ny övergripande kunskap.  

 

De bearbetade artiklarna i litteraturstudien är publicerade i Europeiska och 

Nordamerikanska länder. En avgränsning till länder med liknande samhällssystem som 

till exempel Sverige, hade kunnat ge ett annat resultat vilket i sin tur kunnat underlätta 

vid framtida planering av interventioner anpassade efter samhällets uppbyggnad. 

Samtidigt kan artikelsökningens bredd påvisa att rökning bland ungdomar är ett utbrett 

problem i hela världen och på så vis kan litteraturstudien vara användbar i andra länder 

och inte bara i Sverige.  

 

Studien inkluderade endast originalartiklar som var engelsk- eller svenskspråkiga. 

Dessa hade blivit publicerade mellan år 1995-2011, detta för att redovisa den mest 

aktuella kunskap som speglar samhällets utveckling på senare år, med hänsyn till 

införandet av nya lagar och regler. Artiklarna som inkluderades i denna studie var 

publicerade från år 1999 och framåt. Artiklar med informanter som enbart var icke-

rökare exkluderades eftersom dessa till stor del inte hade lika breda erfarenheter av 

rökning. Däremot är artiklar med både rökande och icke-rökande ungdomar inkluderade 

då jämförelse mellan de båda gruppernas erfarenheter av rökning är relevant och 

intressant för studiens syfte.  

 

Artiklarna i litteraturstudien skulle vara etiskt granskade av en kommitté för att bli 

inkluderade och samtliga resultat från dessa har blivit presenterade för att stödja de 

etiska kraven för forskning. Författarna stod utom påverkan från andra intressenters 

ärenden och har inte heller förvrängt resultatet för egen vinning (Forsberg & 

Wengström, 2010). 
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Konklusion 

 

Syftet med denna studie var att beskriva ungdomars orsaker till och erfarenheter av 

tobaksrökning ur ett psykosocialt perspektiv. De huvudsakliga resultaten är indelade i 

fyra temaområden; Ungdomars attityd och självförtroende, Rökning vid stress och 

problem, Den sociala omgivningens betydelse och Tillgång till cigaretter. Dessa 

temaområden beskriver ungdomars användning av cigaretter som en metod för att 

hantera olika situationer i livet samt hur deras rökbeteende påverkas av den sociala 

omgivningen och tillgången till cigaretter. Ungdomars behov av att passa in i sociala 

grupper och att känna sig vuxna samt häftiga ökade benägenheten att de började röka. 

Många ungdomar hade erfarenhet av att rökning var en effektiv metod för att öka den 

sociala statusen men också för att uppnå psykiskt välbefinnande. 

 

Föräldrar, syskon och kamrater i ungdomars omgivning har visat sig ha samband med 

unga pojkars och flickors rökning. Benägenheten att ungdomar röker ökar om föräldrar, 

syskon och kamrater röker. Likaså ökade tillgängligheten att få tag i cigaretter när 

ungdomar hade familjemedlemmar som brukade cigaretter. Utanför hemmet var det 

inga svårigheter för minderåriga att införskaffa cigaretter trots att det enligt lag är 

förbjudet att sälja till denna åldersgrupp. 

Implikation 

 

I framtiden kan det vara av intresse att forska kring stress i förhållande till rökning. Till 

exempel genom att undersöka metoder för att minska ungdomars nivå av stress för att i 

ett preventivt stadium minska förekomsten av rökning. Resultat som framkommit ur 

denna studie kan även vara användbara vid framtida folkhälsoarbete, t.ex. vid 

utformning av preventiva insatser och vid avvänjningsprogram som används för att 

minska ohälsa hos individen och de samhälleliga kostnaderna som rökning innebär. Att 

ha en förståelse för vilka erfarenheter ungdomar har av rökning är viktig kunskap för att 

öka de positiva effekterna av insatserna. Kunskap om vid vilken ålder unga debuterar, 

hur de får tag på cigaretter, vilka miljöer som uppmuntrar dem att testa, familj och 

vänners påverkan samt vardagliga situationer där de upplever behovet av att röka vara 

som störst är av stor vikt. Dessutom finns ett behov av att diskutera de vuxnas ansvar 
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gentemot ungdomar och rökning. Denna information är värdefull i förebyggande syfte, 

för att vid ett tidigt stadium förhindra att fler ungdomar ansluter sig till kategorin, men 

också för att kunna hjälpa de regelbundna rökarna ur sitt beroende.  
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Resultatmatris          
 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval 

 

Slutsats Vetenska-

plig 

kvalité 

2008, 

USA 

Bean, 

Mitchell,  

Speizer,  

Wilson, 

Smith & 

Fries 

Rural adolescent 

attitudes toward 

smoking and 

weight loss: 

Relationship to 

smoking status 

Att undersöka 

sambandet mellan 

viktminskning och 

rökning för att 

avgöra om 

stödjande attityder 

var associerade med 

rökning, och om 

detta är ett problem 

på landsbygden. 

Tvärsnittsstudie. 

Studenter från tre 

skolor i Virginia. N= 

730.  

Brev till föräldrar och 

samtycke från alla 

parter. Kodar 

ungdomarna för 

konfidentiellitet. 

Enkäter, Anova, 

Pearson´s test.  

Rökning hjälper till att 

minska vikt och många 

ungdomar har en önskan 

att gå ner i vikt och 

använder då denna 

metod. Detta tyder på att 

det bör finnas 

viktminskningsprogram 

samt att 

kroppsuppfattningen bör 

förbättras. 

*** 

2006, 

USA 

Bricker, 

Peterson, 

Leroux, 

Andersen, 

Rajan & 

Sarason 

Prospective 

prediction of 

children’s smoking 

transitions: role of 

parent’s and older 

siblings’ smoking 

Att undersöka i 

vilken utsträckning 

föräldrar och äldre 

syskon förutsäger 

barnens 

rökningsövergång.  

5520 deltagande 

familjer. Insamling av 

föräldrars och syskons 

röknings status via mail 

eller 

telefonundersökning. 

Barnens via klassrums 

undersökning.  

Familjemedlemmars 

rökning påverkar både 

när barnen börja röka och 

när mängden rökning 

trappas upp. 

*** 

2008, 

USA 

 

Brady, 

Song & 

Halpern- 

Adolescents report 

both positive and 

negative 

Att undersöka vilka 

fysiologiska och 

sociala 

Tvärsnittsanalys. 

155 ungdomar i 9:e och 

10:e klass från Norra 

Ungdomar upplever både 

positiva och negativa 

konsekvenser med 

*** 



       

 

 

Felsher consequences of 

experimentation 

with cigarette use 

konsekvenser 

ungdomar i 9:e och 

10:e klass upplever 

som resultat av 

deras 

experimenterande 

med cigaretter och 

om konsekvenserna 

varierar beroende 

på grad av 

experimenterande 

och kön.  

Kalifornien som puffat 

på eller rökt en hel 

cigarett under studien. 

Frågeformulär.  

experimenterandet av 

rökning. De 

förebyggande och 

ingripande insatserna 

mot rökning bör förstå att 

positiva konsekvenserna 

av rökning kan 

förekomma. Därför bör 

de vända sig mot hur 

dessa konsekvenser kan 

uppnås genom andra 

beteenden. 

2001, 

USA 

Crawford Cigarette smoking 

and Adolescent: 

Message They See 

and Hear 

Att identifiera 

nyckel källor som 

ungdomar trodde 

var mer 

påverkandei att 

skapa miljöer som 

främjade eller 

motverkadderas 

röknings beteende.  

1175 ungdomar som 

täckte alla nivåer av 

röknings-erfarenheter. 

Stratifierat urval. 

Kvalitativ studie med 

fokusgrupper.  

Ungdomar är sårbara för 

”för-röknings” budskap 

från en rad olika källor.  

** 

2008, 

Danmark 

Envold- 

Bidstrup, 

Frederiksen, 

Siersma, 

Lykke-

Mortensen, 

Ross, 

Vinther-

Larsen, 

Social-Cognitive 

and School Factors 

in Lifetime smoking 

among Adolescents 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av sociala-

kognitiva faktorer 

samt skolrelaterade 

rökningsfaktorer 

bland ungdomar. 

Studien var byggd på 

tvärsnittsdata bland 

2913 danska ungdomar 

i årskurs 7. Multinivå-

analys användes för att 

uppskatta sambandet 

mellan de olika 

faktorerna. 

För att motstå trycket att 

röka krävs Self-Efficacy, 

attityd och tre typer av 

socialt inflytande är 

starkt associerade med 

livstidsrökning.   

** 



       

 

 

Grønbæk & 

Johansen 

 

2011, 

Portugal 

Fraga, 

Sousa, 

Ramos,  

Dias & 

Barros  

Social 

representations of 

smoking behaviour 

in 13-year-old 

adolescents 

Att identifiera 

ungdomars sociala 

representationer vid 

rökning  

30 ungdomar, 15 

pojkar och 15 flickor. 

Semi-strukturerade 

enskilda intervjuer.   

Studien påpekar vikten 

av kamrater som agenter 

vid socialisering inom 

tobakskonsumtionen.  

*** 

2003, 

Danmark 

Holm, 

Kremers & 

De Vries 

Why do Danish 

adolescents take up 

smoking? 

Syftet var att hitta 

demografiska 

skillnader mellan 

icke rökande 

ungdomar och 

rökande ungdomar, 

i Danmark, samt 

fördelar och 

nackdelar med 

rökning och de 

upplevda sociala 

influenserna. 

Tvärsnittsstudie. 

1770 danska ungdomar 

med medelålder på 

13,8 år.  

Frågeformulär. 

Det rekommenderas att 

Self-Efficacy och den 

individuella avsikten att 

börja röka bör ingå i 

framtidens förebyggande 

program i Danmark. 

Vidare bör åtskillnad 

mellan föräldrars och 

jämnårigas roller 

understrykas när 

ungdomars sociala miljö 

hanteras inom 

hälsofrämjandet. 

*** 

2003, 

Kanada 

Johnson, 

Lovato, 

Maggi, 

Ratner,  

Shoveller, 

Baillie & 

Kalaw 

Smoking and 

Adolescence: 

Narratives of 

Identity  

Att förstå de 

identiteter som 

ungdomar har i 

relation till rökning  

35 ungdomar, 14-18 år 

gamla med varierande 

röknings historik.  

Kvalitativ metod, 

Djupintervjuer 

Nyckelidentiteter: den 

självsäkre icke-rökaren, 

den sårbara icke-rökaren, 

den ivriga icke-rökaren, 

den accepterande icke-

rökaren, den 

kontrollerande rökaren, 

den bekräftade rökaren 

*** 



       

 

 

och den ångerfulle 

rökaren.  

2004, 

USA 

Johnson, 

Myers,  

Webber & 

Boris 

Profiles of the 

adolescent smoker: 

models of tobacco 

use among 

9th grade high 

school students 

Acadiana Coalition 

of Teens against 

Tobacco (ACTT) 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

förekomsten av 

tobaksbruk i årskurs 

9, South central 

Louisiana, och att 

utveckla profiler för 

ungdomars 

tobaksbruk. 

Tvärsnittsdata. 4808 

studenter i ca 15års 

ålder, lika många 

flickor som pojkar och 

fler vita än svarta 

studenter. 22 skolor i 

Louisiana.  

Frågeformulär.  

 

 

Resultatet ger den 

information som behövs 

för att kunna styra 

hälsofrämjande- och 

tobaksinsatser, speciellt 

om de svarta och vita 

ungdomarnas skillnader.  

** 

2009, 

USA  

Kaestle How Girls and Boys 

Get Tobacco: Adults 

and Other Sources 

Att fylla 

kunskapshålen och 

undersöka 

könsskillnader i hur 

ungdomar får tag på 

tobak samt hur 

vuxna är 

involverade i icke 

kommersiella 

situationer.   

Representativt urval i 

form av 2000 mellan-

och högstadie-elever. 

Klustervals design, två 

steg.  

Tjejer fick oftare 

cigaretter gratis, särskilt 

från vuxna. Detta gällde 

även cigarrer. Tjejer var 

mer benägna än pojkar 

att köpa rökfri tobak i en 

affär. 

** 

1999, 

England 

Lucas & 

Lloyd 

Starting smoking: 

girls’ explanations 

of the influence of 

peers 

Att studera sociala 

representationer 

samt rökare och 

icke-rökares sociala 

identiteter 

4771 deltagande 

ungdomar 11-16år. 

Frågeformulär och 

fokusgrupper.  

Måste ta hänsyn till 

flickors medlemskap i 

grupper av aldrig-. 

Experimenterande- och 

regelbundna rökare för 

att fastställa rökvanor.  

** 



       

 

 

2001, 

USA 

Luke,  

Allen, 

Arian,  

Crawford, 

Headen, 

Spigner, 

Tassler & 

Ureda 

Teens' Images of 

Smoking 

and Smokers 

Målet med studien 

är att identifiera den 

verkliga bilden 

ungdomar har om 

rökning, rökare och 

icke-rökare. 

Kvalitativ data 

insamling. 

793 ungdomar mellan 

12-18 år, hälften flickor 

hälften pojkar med 

olika etnicitet.  

Homogena 

fokusgrupper. 

Granskning av 

ungdomars bild av rökare 

kan bidra till hjälp inom 

hälso- och sjukvård 

genom effektiva 

förebyggande och 

pedagogiska insatser. Att 

forstsätta betona 

hälsorisker kan vara 

ineffektivt då ungdomar 

dras till rökning på grund 

av att det finns en risk 

med beteendet.   

** 

2010, 

Sverige 

Nilsson & 

Emmelin  

”Immortal but not 

frightened” – 

smoking 

adolescentsperceptio

ns on smoking 

uptake and 

prevention.  

Att undersöka 

rökningens roll för 

unga rökare genom 

att fokusera på de 

mekanismer som 

underlättar när unga 

börjar röka samt 

vad som kan ha 

hindrat dem från att 

börja.  

Fokusgrupps- 

Diskussioner, 8 st 

grupper, 5-6 deltagare i 

varje. Informanterna 

representerade gruppen 

rökare och var 15-16 

år. 21 flickor, 23 

pojkar. 

Genomförd i 

Västerbotten län, 

Sverige.  

Unga börjar röka för att 

kontrollera känslor och 

situationer Ungdomar 

väntar sig att vuxna ska 

agera mot rökningen. 

Nära relationer till vuxna 

in mindre rökning.  

*** 

2002, 

Kanada 

O´Loughlin, 

Kishchuk, 

DiFranza, 

Tremblay & 

Paradis 

The hardest thing is 

the habit: a 

qualitative 

investigation of 

adolescent smokers´ 

experience of 

Att undersöka unga 

rökares förståelse 

och deras 

fysiologiska och 

psykologiska 

erfarenheter av 

Kvalitativ studie. 

6 st Fokusgrupps-

intervjuer. 64 

högstadieelever 14-17 

år. 

Deltagarna identifierade 

nikotinberoende som 

relevant för deras 

rökningserfarenhet och 

det beskrevs som ett 

behov av att röka. 

** 



       

 

 

nicotine dependence. nikotinberoende 

och att bedöma 

giltigheten av “The 

Hooked on Nicotine 

Checklist”. 

2005, 

USA 

Peters,  

Kelder, 

Prokhorov, 

Meshack, 

Aguracia, 

Yacoubian 

& Griffith 

Beliefs and social 

norms about 

smoking onset and 

addictions among 

urban adolescent’s 

cigarette smokers. 

Att undersöka 

relevanta 

övertygelser och 

normer associerade 

med att börja röka 

cigaretter och 

utvecklande av 

nikotinberoende. 

Kvalitativ metod. 

52 gymnasieelever som 

ansåg sig vara rökare. 

Fokusgrupper. 

Denna studie bekräftade 

att vänner och syskon 

som använder tobak har 

starkt inflytande vid 

ungdomars val att börja 

röka. 

*** 

2002, 

Spanien 

 

Pinilla,  

González, 

Barber & 

Santana 

Smoking in young 

adolescents: an 

approach with 

multilevel discrete 

choice models 

Att förstå 

sammanhanget av 

tobaksvanor hos 

unga tonåringar och 

uppskatta effekterna 

av individuella, 

familjära, sociala 

samt skolrelaterade 

faktorer. 

Tvärsnittsstudie. 

Stratifierat urval bland 

13-14 åriga elever på 

skolor på Gran Canaria. 

Data samlades in 

genom frågeformulär 

där ungdomarna blev 

tillfrågade om sina 

egna, deras egna 

familjers och vänners 

rökvanor etc.  

En stor del av de 

individuella skillnaderna 

i rökning förklaras av 

faktorer på skolnivå. Den 

mest relevanta prediktorn 

för rökning hos 

ungdomar är hur väl 

skolorna upprätthåller 

regler för att förbjuda 

rökning. Genom att 

publicera hälsorisker och 

genomdriva rökfria 

regler i skolan kan 

rökprocessen hos 

ungdomar förhindras och 

fördröjas. 

*** 



       

 

 

2010, 

England  

Robinson & 

Amos 

A qualitative study 

of young people´s 

sources of cigarettes 

and attempts to 

circumvent underage 

sales law 

Att undersöka hur 

unga människor 

fortsätter att ha 

tillgång till 

cigaretter trots en 

höjning av åldern 

för att köpa 

cigaretter samt 

undersöka 

konsekvenser av 

framtida röknings 

policy.  

Kvalitativ studie. 14 

fokusgrupper. 85 

rökare och ickerökare 

mellan 12-15 år.  

Lagen för 

cigarettförsäljning 

kringgås och det är 

relativt lätt för underåriga 

att köpa i butiker eller att 

få tag på cigaretter 

genom att be okända att 

köpa ut. 

*** 

1999, 

USA 

Simons-

Morton, 

Davis-

Crump, 

Haynie, 

Saylor, Eitel 

& Kai Yu 

 

Psychosocial, 

School, and Parent 

Factors Associated 

with Recent 

Smoking among 

Early-Adolescent 

Boys and Girls 

Att undersöka 

samband mellan 

rökning och 

demografiska-, 

psykosociala-, skol- 

och 

föräldravariabler. 

Årskull 6-8 pojkar och 

flickor i Maryland. n = 

4263 uppdelat ”vita”, 

”svarta” och ”andra”.  

Frågeformulär. 

En av få studier som 

rapporterar ett oberoende 

samband mellan rökning 

och förväntningar på 

effekterna. 

** 

 

 

*  = låg kvalitet   

** = medelgod kvalitet   

***  = hög kvalitet 

 

 


