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Bakgrund: I Sverige finns det idag nästa en miljon som röker dagligen och en halv miljon 

som snusar. I gymnasiet röker 8 procent av pojkarna och 13 procent av flickorna dagligen. Av 

de gymnasieelever som snusar är det cirka 25 procent pojkar och cirka 10 procent flickor. 

Rökningen beskrivs som en social företeelse bland ungdomarna och dem påverkas att bruka 

tobak från vänner och familj. 

Syfte: Syftet med uppsatsen var att beskriva gymnasieelevers uppfattningar om vad som 

skulle kunna bidra till att de slutar att använda tobak. 

Metod: För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ forskningsdesign med 

fokusgrupper. De två grupperna bestod av gymnasieelever från en skola i sydvästra Sverige. 

Deltagarna diskuterade ett tiotal frågor utifrån en intervjuguide. Den insamlade datan 

transkriberades och analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultatet framställdes i 

kategorier och underkategorier. 

Resultat: Resultatet presenterades först med kategorin: Samhällets påverkan, med 

underkategorierna kunskap om tobak och dess konsekvenser samt regler och förbud.  Den 

andra kategorin var Vuxnas engagemang med underrubrikerna: önskan om skolpersonals 

agerande och vuxet ansvarstagande samt kategorin: Tobaksfri skola. Gymnasieeleverna ansåg 

att det var viktigt att belysa konsekvenskerna av tobaksbruket i form av verkliga exempel, 

likaså att visa skrämselbilder på tobaksförpackningarna. Vuxnas avståndstagande och 

engagemang gällande tobaksbruk hade också betydelse för att få eleverna att sluta bruka 

tobak, precis som tobaksfri skola hade. 

Implikation: Genom att ha kännedom om elevers åsikter om vad som skulle få dem att sluta 

bruka tobak kan skolor arbeta mer preventivt mot tobak på skolan och vidare forskning skulle 

kunna inkludera fler skolor samt åsikter från personal och föräldrar. 



 
 

Title To smoke or not to smoke – what get upper secondary school students to 

quit using tobacco?  

Authors Johansson, Amanda  

Section Section for Health and Community, Halmstad University, Box 823 

 301 18, Halmstad 

Supervisor Lydell, Marie, Senior lecturer 

Time Spring session 2013 

Number of pages  30     

Keywords      Adolescents, Smoking, Snuffing, Tobacco, Tobacco using, Upper 

secondary school students 

Abstract   

Background: In Sweden today, there are almost one million people who smoke daily, and half a 

million people who use snuff.  In upper secondary school smokes 8 percent of boys and 13 percent of 

girls daily. Of those students in upper secondary school who used snuff, about 25 percent were boys 

and 10 percent were girls. Smoking is described as a social phenomenon among young people and 

those people who use tobacco are often affected by their friends and family.  

Aim: The aim of the study was to describe students in upper secondary school perceptions of what 

would help them to quit using tobacco. 

Method: The method that was used to answer the study´s aim was qualitative research design with 

focus groups. The two groups consisted of students in upper secondary school in southwest Sweden.  

The participants discussed ten questions based on an interview guide. The collected data was 

transcribed and analyzed using content analysis. The results were prepared in categories and 

subcategories. 

Results: The results presented first with the category Society´s influence with the subcategories 

knowledge about tobacco and its consequences and rules and prohibition. The second category was 

Adult´s engagement with the subcategories desire for school staff’s actions and adult responsibility 

and also the last category: Tobacco-free school. The Upper secondary school students felt that it was 

important to illustrate consequences of tobacco use in real examples, as well as displaying intimidating 

pictures on tobacco packages. Adult’s dissociation and commitment regarding tobacco use were also 

important for the students to quit using tobacco, just as tobacco-free school had.   

Implication: By being aware of students´ opinions on what would make them quit using tobacco, 

schools can work more preventive against tobacco in school and further research could include more 

schools and opinions from staff and parents. 
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Tabaci fumus, pulvis, pasilli omnes venenati sunt. 

Tobaksrök, snus, tuggtobak äro alla giftiga. 

Carl von Linné 1733 
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Inledning  

Tobak är den främsta orsaken till för tidig död i Sverige och risken att drabbas av cancer ökar 

kraftigt av tobaksanvändning. Tobak är också den riskfaktor som är större än alla andra 

levnadsvanor tillsammans (Gilljam, 2012). Rökning orsakar eller förvärrar många sjukdomar 

bland annat cancer i många delar av kroppen. Snusning visar dock ingen direkt orsak till 

dödlighet eller sjukdom som rökning gör (Statistiska centralbyrån [SCB], 2007). Idag finns 

det nästan en miljon som röker dagligen i Sverige (Socialstyrelsen, 2009) och en halv miljon 

som brukar snus (Hallberg, 2010). Försäljningen av snus visar ansatser till att öka samtidigt 

som försäljningen av cigaretter minskar (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Negativa konsekvenser på hälsan har frambringats bland den svenska befolkning utifrån 

Europeiska Unionens [EU] jordbrukspolitik som ger ekonomiskt stöd till tobaksodlare, likaså 

att priser på frukt och grönt stegras, vilket i sin tur handlar om att det blir svårare att minska 

de sociala skillnaderna inom hälsan (Andersson & Eljertsson, 2009). Bolin och Lindgren 

(2004) bedömer att varje år kostar rökning av cigaretter samhället 26 miljarder kronor och 

med annat tobaksbruk, passiv rökning och sjukdomsersättningar inberäknat, skulle 

samhällskostnaden expandera ytterligare.  

 

Rökning och snusning förekommer främst i befolkningen med lägre utbildningsnivå, det vill 

säga upp till grundutbildning (Norberg, Lundqvist, Nilsson, Gilljam & Weinehall, 2011).  

Bland männen och kvinnorna med grundutbildning ökar samtidigt användande av både snus 

och cigaretter, men det är mindre vanligt bland kvinnor än hos männen att röka och snusa 

parallellt. En del av rökarna övergår till annat tobaksbruk i form av att enbart snusa istället för 

att röka cigaretter (Norberg et al., 2011).  

 

Tobak är den drog som ungdomar först stöter på. Redan vid 10 – års ålder har nästan hälften 

av tolvåringarna erfarenhet av rökning (Erling & Hwang, 2001). I årskurs två på gymnasiet är 

det 41 procent av både pojkarna och flickorna som röker och/eller snusar (Henriksson & 

Leifman, 2011). Anledningen till att ungdomar börjar röka är främst att deras föräldrar brukar 

tobak i form av rökning eller snusning och på så vis påverkar det ungdomarna tidigt till att 

tobaken är tillgänglig och de kan identifiera sig som en rökare (Nilsson & Emmelin, 2010). 

Ytterligare skäl till att tonåringar testar rökning är bland annat nyfikenhet och vänners 

påverkan (Erling et al., 2001). 
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Bakgrund 

Folkhälsoperspektiv  

Sveriges folkhälsoarbete består av 11 nationella folkhälsomål som riksdagen beslutar om, 

med följande utgångspunkter; att alla människor är lika värda, hälsans ojämlikheter mellan 

olika grupper ska motverkas samt att det är viktigt att barn, ungdomar, äldre och invandrare 

kan bevara och utveckla en god hälsa utifrån samma förutsättningar (Pellmer & Wramner, 

2007). Folkhälsoarbetet kan ske på flera nivåer internationell, nationell, regional och lokal 

nivå, där olika myndigheter kan arbeta i form av hälsoutveckling eller folkhälsoinsatser. Det 

elfte målområdet innefattar tobak, alkohol, narkotika, doping och spel som innebär att 

brukandet av alkohol och tobak ska minimeras och att doping och narkotika inte ska 

förekomma i samhället. Gällande tobakens delmål innefattar det bland annat att år 2014 ska 

antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa halveras (Pellmer et al., 2007). 

Likaså ska åldersgruppen 45-64 år med störst andel rökare (Socialstyrelsen, 2009) halveras 

och ingen individ ska utsättas för tobaksrök i sin närhet utan egen vilja (Pellmer et al., 2007).  

Vad är tobak  

Sedan flera hundra år tillbaka i tiden har det förekommit någon slags rökning och främst 

under religiösa ceremonier. Ända fram till 1960-talet existerade tobaksodling i Sveriges södra 

och västra delar. Tobaken är en växt som numera odlas i stora delar av Asien, Afrika samt 

både i Nord- och Sydamerika. Tobaksplantan torkas under olika skeenden och transporteras i 

tobakslådor för att torkas ytterligare i hög värme som sedan gör att bladen blir sköra och kan 

smulas till röktobak. Tobaken torkas bland annat av vedeldning som gör att det går åt mycket 

skog och är energikrävande, vilket är en av flera anledningar till att produktionen av tobak 

därmed blivit ett allvarligt hot mot miljön. Tobaksväxten är även beroende av gödningsmedel 

för att kunna odlas på platser där den inte växer av naturliga skäl. Likaså fordrar växten 

bekämpningsmedel mot olika sorters skadeinsekter (Pellmer & Wramner, 1997).  

Holm-Ivarsson, Hjalmarsson och Pantzar (2012) skrev att under 2012 kostade både en dosa 

snus och ett paket cigaretter cirka 50 kronor vardera. För de personer som rökte ett paket 

cigaretter eller snusade en dosa snus om dagen blev utgifterna ungefär 18 000 kronor/år och 

för en genomsnittsrökare som rökte 11-13 cigaretter per dag var utgifterna på cigaretter 

mellan 10 500 – 12 500 kronor/år. För de personer som snusade genomsnittligt en tredjedels 

dosa om dagen blev kostnaderna lite mer är 6 000 kronor per år (ibid).  
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Konsekvenser av tobaksbruk 

En person som röker ökar risken att utveckla sjukdomar som exempelvis hjärt- och 

kärlsjukdomar, cancer samt kronisk obstruktiv lungsjukdom [KOL]. Trots att snuset anses 

vara en mindre risk för hälsan än tobaksrökning kan snuset bland annat orsaka cancer i 

bukspottskörteln, matstrupen och i magsäcken (Socialstyrelsen, 2009).  

Rökning framkallar inte bara ett beroende utan också cancer, allergi, irriterade slemhinnor 

samt kvävning i andnings och cirkulationssystemet (Pellmer et al., 1997). Ytterligare negativa 

hälsoeffekter av rökning är att luktsinnet blir sämre, illaluktande hår som blir matt och 

smutsigt fortare, infertilitet och impotens ökar samt att konditionen försämras och att 

individen åldras i förtid (Pellmer et al., 1997). 

Tobaken understödjer olika former av beroende, såsom fysiologiska, emotionella, 

psykologiska och sociala beroenden som nikotinet i tobaken bidrar med. Abstinensbesvär 

tillhör det fysiologiska beroendet och påverkar individer i olika grad med bland annat 

huvudvärk, trötthet, svettningar, yrsel, koncentrationssvårigheter och sömnstörningar (Pellmer 

et al., 1997). Inom det emotionella beroendet bidrar nikotinet till att minimera de negativa 

känslorna samtidigt som känslorna blir mer kontrollerbara (Pellmer et al., 1997). Effekten av 

stora mängder nikotin förhindrar bland annat aggressioner. Det psykologiska beroendet 

innebär att när en individ röker stimulerar han/hon aktiviteter genom sin belönings- och 

bestraffningsfunktion. Ett exempel är att cigaretten blir en belöning efter maten eller 

joggingturen (Pellmer et al., 1997). Likaså blir rökningen ett sällskap och det hjälper 

individen att bli avslappnad samtidigt som det kan medföra trygghet i somliga situationer. 

Tobaksberoendet i form av gemenskap med andra rökare och kontakt med andra är en del av 

det sociala beroendet (Pellmer et al., 1997).  

Tobaksvanor bland unga 

Tobaksbruket i form av rökning bland kvinnor och män i åldern 16-24 år har minskat. Av 

kvinnorna rökte 35 procent och 25 procent av männen år 1980. Endast 13 procent av 

kvinnorna och 9 procent av männen rökte år 2004-2005 (Socialstyrelsen, 2009). Enligt 

Henriksson et als., rapport (2011) var det vanligare att flickor rökte än pojkar samt att det var 

vanligare att pojkar snusade än flickor. Rapporten visade att år 2011 var det 8 procent av 

pojkarna och 13 procent av flickorna som rökte dagligen bland gymnasieeleverna. Av de 

gymnasieelever som snusade var det cirka 25 procent av pojkarna och cirka 10 procent av 

flickorna. I Edvardsson, Lendahls och Håkanssons (2009) studie visades en ökning av 
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pojkarnas snusdisponerande och därmed var andelen flickor som brukade tobak lägre än 

pojkar i årskurs nio. I Socialstyrelsen (2009) framkom det att endast 3 procent av flickorna 

snusade nästan dagligen eller dagligen i årskurs nio och 13 procent av pojkarna år 2006.  

 

I en norsk studie om ungdomars tobakskonsumtion visade det sig att det inträffade en 

minskning av rökare från första studiemätningen 1995-1997 till den tredje mätningen 2006-

2008. Brukandet av snus hade istället ökat mellan första och tredje mätningen. Bland 

flickorna som provade snus hade ökningen mer än tredubblats under mätningarna. De flesta 

flickorna testade på att röka innan de började snusa (Thoen & Holmen, 2010). Ungdomar 

tränade sin snusförmåga för att undgå lidandet av illamående, yrsel och andra 

avsmakskänslor, så att de lättare kunde bruka snuset (Edvardsson, Troein, Ejlertsson & 

Lendahls, 2012a).  

 

I Cavallo el als., (2010) studie undersöktes sambandet mellan oro för vikten och rökning samt 

om ungdomars attityder var associerade med rökning på gymnasiekolor i USA. Det visade sig 

att de ungdomar som var tyngre rökare (personer som rökte minst sju cigaretter per dag) hade 

mindre tendens att intressera sig i hälsosamma kostvanor än de som inte rökte. Icke rökare 

(personer som inte hade rökt cigaretter under de senaste 30 dagarna) och lätta rökare 

(personer som rökte en till sex cigaretter per dag) var mer positiva till att delta i 

dietrestriktioner som var hälsosamma. Mätningarna i studien anspelade på om deltagarna inte 

hade rökt eller hur många cigaretter de hade rökt de senaste 30 dagarna. (Cavallo et al., 2010). 

Bean et als., (2008) studie om vilka föreställningar som fanns för oro gällande viktökning 

bland gymnasieelever och deras förhållningssätt till rökning, på landsbygden i USA, 

uppvisade resultatet att det fanns skillnader mellan könen då framför allt flickorna redogjorde 

för att dem hade ett mål genom att minska i vikt. Pojkarna var mer benägna än flickorna att 

bibehålla samma vikt eller eventuellt öka i vikt. Det uppenbarade sig signifikant att flickornas 

attityd var att personer rökte för att kontrollera vikten. Detta exponerade sig också 

utmärkande bland rökarna jämfört med icke-rökarna. Pojkarna menade att de skulle öka i vikt 

om de slutade använda tobak (ibid). I Cavallo et al., (2010) visade det sig inte vara någon 

skillnad mellan könen gällande rökning och viktminskning.  

Ungdomars attityder till tobak 

Flickor tyckte att rökningens nikotinförhöjande i kroppen var ett hjälpmedel för att hantera 

stress och känslor som är destruktiva (Nilsson et al., 2010). Flickor som använde snus beskrev 
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att snuset minskade aggressioner, irritation och dåligt humör (Edvardsson et al., 2012a).  

Ungdomarna i Nilsson et als., studie (2010) beskrev rökning som en ökning av välbefinnandet 

och rökningen framställdes som ett sätt att vara aktiv och som ett tidsfördriv. Cigaretten i sig 

var en pålitlig vän som höll ungdomarna sysselsatta (Nilsson et al., 2010).  Däremot brukade 

ungdomarna istället mindre snus om de var sysselsatta med något, men använde också mer 

snus om de var uttråkade eller sysslolösa. Ungdomar betraktade snusandet som en 

grupptillhörighet och gemenskap till familjemedlemmar som också använde snus (Edvardsson 

et al., 2012a).  

 

I Edvardsson et al., (2012a) såg ungdomar mer fördelar med att snusa än att röka utifrån de 

regler som skolan hade. Exempelvis behövde ungdomarna inte gå ut och röka i dåligt väder, 

istället kunde ungdomarna bruka tobaken när de ville om de använde snus. Ungdomarna 

menade att användandet av snus gjorde att de personerna inte spred lukten av cigarettrök, 

vilket ansågs mer positivt. Likaså betraktade ungdomarna att snuset inte hade samma risker 

för hälsan som cigarettrökning hade. Alltså var riskerna mer okända för ungdomar angående 

hälsokonsekvenserna av snus än vad cigaretter var. Riskerna för snus tycktes inte vara skäl att 

sluta bruka snus, samtidigt som motivationen till att sluta inte fanns (ibid), men för flickorna 

var en god hälsa viktigare än att vara brukare av snus (Edvardsson, Lendahls, Andersson & 

Ejlertsson, 2012b). 

 

Ungdomar ansåg att snuset bidrog till att vara tuff och se cool ut. Snuset ansågs dessutom vara 

en manlig företeelse som bland annat snusdosan symboliserade. Flickvänner till pojkarna som 

snusade tyckte det var sexigt och att det beklädde dem (Edvardsson et al., 2012a). Flickorna 

på gymnasiet snusade främst på fester eller bara ibland, medan gymnasiepojkar snusade mer 

dagligen (Henriksson et al., 2011). Ungdomarna menade att det bara var ”bimbos” som rökte 

och pojkar samt ”pojkflickor” som snusade. Rökning ansågs vara dumt och något flickorna 

bara gjorde för att vara coola (Edvardsson et al., 2012a). Pojkarna blev påverkade till att snusa 

genom skolan, idrottsföreningar och för att inte bli mobbade (Edvardsson et al., 2012b).  

 

I Edvardsson et al., (2009) betraktade rökande ungdomar bland annat konditionens försämring 

som en anledning till att sluta röka. Av de ungdomar som inte rökte ansågs rökning vara 

motbjudande och meningslöst, därmed en orsak till att inte börja röka. Hälsan uppfattades 

dessutom vara viktigare och de valde också att inte röka för att vara sparsamma med 

ekonomin. Ungdomarna som var rökare betraktade att tidigare nämnda orsaker för icke-rökare 
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också var en anledning för dem att sluta röka. Men det var skillnad i procentantalet mellan 

rökare och icke-rökare angående anledningarna till att sluta röka (ibid).  

Den sociala omgivningens betydelse 

I Nilsson et al., (2010) såg flickor rökning som en social företeelse, där det delades på 

cigaretter och pojkar ansåg att det var en trevlig begivenhet. Mestadels såg både pojkar och 

flickor rökning som en samhörighet med andra. Cigarettrökningen bidrog tidigt till en 

personlighet samt identitet bland ungdomarna och på så vis kunde de ingå i en social och 

vuxen status (ibid) detsamma gällde ungdomar som använde snus (Edvardsson et al., 2012a). 

Utifrån den vuxna och sociala statusen kände sig ungdomarna mer trygga i sig själva (Nilsson 

et al., 2010).  

Rökning av cigaretter beskrevs som ett socialt spel bland ungdomar och en detalj som de tog 

efter från äldre vänner som hade introducerat dem till rökning och de äldre vännerna hade 

också betydelse för tillgängligheten av cigaretter och snus (Nilsson et al., 2010; Edvardsson et 

al., 2012a; Robinson & Amos, 2010). Vid somliga tillfällen förekom det att någon 

familjemedlem erbjöd tobak (Robinson et al., 2010) eller köpte ut snus till personen under 18 

år som snusade (Edvardsson et al., 2012a). Emellanåt kunde ungdomarna till och med köpa 

tobak själva i butiker, där åldern inte kontrollerades (Edvardsson et al., 2012a; Robinson et 

al., 2010 & Wong et la., 2007) och det var lättillgängligt att få tag på cigaretter i hushållen för 

ungdomarna (Wong et al., 2007). Enligt Nilsson et al., (2010) och Edvardsson et al., (2012a) 

spred det sig snabbt mellan ungdomarna om vilka butiker som sålde cigaretter och snus till 

minderåriga. 

I Edvardsson et als., (2009) kohortstudie om varför ungdomar började röka visade det sig att 

större andelen ungdomar började röka om de hade en familjemedlem som rökte. Detsamma 

framförde Bean et al., (2008), men det gällde endast flickorna i studien (ibid). Sjuttiofem 

procent av de ungdomarna som rökte hade minst en familjemedlem som också rökte 

(Edvardsson et als., 2009). Robinson et al., (2010) skrev också att familjen och vännerna hade 

betydelse för att börja med rökning. I Agaku, Akinyele och Omaduviess studie (2012) 

uppenbarade det sig att ungdomar med rökande föräldrar hade mindre avsikt att sluta röka än 

de ungdomar som inte hade föräldrar som rökte. Likaså visade Bean et al., (2008) och Agaku 

et al., (2012) att ungdomar som hade få eller inga kompisar som inte rökte var mindre 

benägna till att röka än de personerna som hade kompisar som rökte, vilket orsakade att de 

rökande ungdomarna hade mindre avsikt till att sluta röka. I Edvardsson et al., (2012b) 
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framkom det att för flickor var det snusfri mamma och syster som var bidragande till att de 

själva var snusfria. Detsamma gällde pojkar fast relaterat till snusfri pappa eller bror (ibid). 

Ungdomar ansåg att ta beslutet med att sluta snusa kunde ingen annan påverka dem i utan 

beslutet skulle komma från dem själva i sådana fall. Fast familjen eller flickvännen skulle ha 

en mer effektiv inverkan på dem till att sluta snusa än andra personer (Edvardsson et al., 

2012a).  Bean et al., (2008) menade att både pojkar och flickor, med inga eller få kompisar 

som rökte var mindre välvilliga till att röka, medan det visade sig vara tvärtom för de som 

rapporterade att alla deras vänner eller de flesta av deras vänner rökte. Enligt White et al., 

(2011) hade cigarettpriserna och ren inomhusluft betydelse för att minska ungdomars 

rökande, vilket var ett befolkningsbaserande program som var välfinansierat utifrån politikens 

tobakskontroll. Anledningen till att nigerianska ungdomar valde att sluta röka var på grund av 

konsekvenserna av tobaken och att det ansågs som ett oacceptabelt, socialt utförande samt att 

det erfarades som obekvämt inom sociala tillställningar (Agaku et al., 2012).  

 

Enligt Kandra, McCullough, Ranney och Goldsteins studie (2013) var ungdomar som inte 

rökte mer benägna att tillåta rökfria miljöer i hemmet, på arbetsplatser, offentliga platser 

inom- och utomhus än rökare. En del av rökarna ville istället att det skulle vara tillåtet under 

vissa tidpunkter i de rökfria miljöerna eller att det skulle vara tillåtet överallt (ibid).  

Nilsson et al., (2010) skrev att ungdomar förväntade sig att vuxna skulle reagera genom att 

vidta åtgärder mot rökningen, men det uppfattades istället som att lärarna inte brydde sig om 

att ungdomarna rökte och det påträffades inget agerade från lärarna gällande rökningen, vilket 

underlättade rökningen bland ungdomarna. Föräldrar och lärare var dem som borde ingripa 

gällande tobak, ansåg övervägande informanter i Nilsson et als., studie (2010). Vuxna var en 

förebild för ungdomarna och för att sluta röka beskrev ungdomarna att nära relationer var 

betydelsefullt likaså när det gällde att minska rökningen eller undanhålla egenskapen. Framför 

allt skulle far- och morföräldrar övergå till att vara besvikna om de hade kännedom om att 

deras barnbarn rökte (Nilsson et al., 2010).  

Teoretisk ram 

Social Learning Theory 

Banduras sociala inlärningsteori (Social Learning Theory) innebär att individer inte bara lär 

sig av sina egna erfarenheter utan också genom att observera andra individers agerande. 

Teorin belyser begrepp och processer kring ett mänskligtbeteende i form av beteende -, 

emotionella - och kognitivamodeller (Bandura, 1977). Betydelsefullt för att forma ett önskat 
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beteende är att personen i fråga med beteendeförändringen förfogar över skicklighet och delar 

av självtillit. Individens självtillit bidrar till att uppnå förväntad hälsa genom 

beteendeförändring. Omgivningen och andra potenser i samhället är det som påverkar 

människor till ett beteende, vilket står för social inlärningsteori (Bandura, 1977). 

The theory of reasoned action and planned behavior  

Teorin, the theory of reasoned action and planned behavior utvecklades av Icek Ajzen och 

Martin Fishbein och bygger på förnuftigmässigt handlande (Pellmer et al., 2007). Teorin 

innebär att individen ska ta itu med relationer mellan föreställningar, attityder, avsikter och 

beteende. Målet är att förutsäga och förstå det individuella beteendet genom att mäta och 

identifiera intresset. Det handlar också om att påvisa en individs avsikt att utföra eller att inte 

utföra ett visst beteende, det vill säga att förstå eller förutsäga en individs beteende (Ajzen & 

Fishbein, 1980). Den personliga attityden som en person har angående ett önskat beteendet 

har betydelse för om det anses som positivt eller negativt. Medan utifrån subjektiva normer 

avgör individen om beteendet är rätt eller fel med hänsyn till personens uppfattningar om vad 

allmänheten har för önskemål angående beteendet. Teorin utgår alltså ifrån två faktorer; den 

egna attityden till beteendet och de personliga uppfattningarna rörande omgivningens åsikter 

om beteendet (Ajzen et al., 1980).  

Problemformulering  

Trots att forskning visar att rökning är ett folkhälsoproblem som leder till för tidig död och 

kroniska sjukdomar, samtidigt som varningstexter figurerar bland annat på 

cigarettförpackningar använder ungdomar tobak. Elever på skolor förväntar sig att personal 

och föräldrar ska reagera, vilket inte alltid sker. Därför skulle en studie om vad som får 

tobaksanvändande gymnasieelever att sluta bruka tobak vara intressant att undersöka och på 

så vis kunna hjälpa skolor att arbeta mer förebyggande och utifrån elevers åsikter/synpunkter 

minska tobaksbruket på skolan. 

Syfte  

Syftet med uppsatsen var att beskriva gymnasieelevers uppfattningar om vad som skulle 

kunna bidra till att de slutar att använda tobak. 
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Metod  

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ forskningsdesign med fokusgrupper (Olsson 

& Sörensen 2007), vilket ansågs mest lämplig.  

Fokusgrupper användes framför allt för att samla in information som relateras till reaktioner, 

åsikter, känslor och tidigare erfarenheter av olika situationer. Fokusgrupperna dirigerades av 

en projektledare/moderator och en medhjälpare som förde anteckningar under diskussionen 

(Olsson et al., 2007).  

Urval 

För att besvara syftet genomfördes två fokusgrupper med elever från en gymnasieskola i 

sydvästra Sverige. De elever som var över 18 år och tobaksbrukare inkluderades i studien. För 

att få deltagare till studien kontaktades skolans gymnasiechef via e-post, där information om 

studien fanns beskrivet. I e-postmeddelandet framgick studiens syfte samt hur den skulle 

genomföras. Efter att gymnasiechefen överlagt med rektorer och annan personal på skolan 

kontaktades chefen via telefon för att få ett godkännande av att få genomföra studien på 

aktuell skola. Gymnasiechefen uppmanade författaren att kontakta skolsköterskan för att 

kunna planera genomförandet ytterligare. Därefter kontaktade skolsköterskan lärare via e-post 

med en förfrågan om i vilka klasser det förekom tobaksanvändning i större utsträckning än i 

andra klasser och om det fanns något intresse av att delta i studien. Därefter började sökande 

efter deltagare till studien, varav ett flertal klasser i årskurs tre och enstaka i årskurs två 

besöktes för att berätta om studien och vad som krävdes för att medverka. En affisch (se 

bilaga 1) sattes också upp i klassrummen och på två ställen i skolans korridorer, för att så 

många av skolans elever skulle uppmärksamma och ha möjlighet till att delta i studien.  

Ett strategiskt urval gjordes utifrån kön och programtillhörighet, då flertalet olika program 

besöktes där det förekom kvinnliga och mannliga elever samt klasser med enbart män. 

Personerna som deltog i studien anmälde sitt intresse för deltagande direkt vid 

informationstillfället som gavs i klassrummet. Namn och mejladress antecknades för att sedan 

kunna kontakta de frivilliga deltagarna via e-post, där ett informationsbrev (se bilaga 2) var 

bifogat som de blivande deltagarna hade möjlighet att läsa igenom i lugn och ro, för att sedan 

besluta om fortsatt medverkan i studien. Fokusgrupperna involverade tre kvinnor och tre män 

vid två tillfällen. Under det ena tillfället bestod gruppen enbart av manliga deltagare och vid 

det andra tillfället endast av kvinnliga deltagare. Båda grupperna inkluderade elever med 

blandade programinriktningar och olika personbrukande av tobak, i from av 
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feströkning/snusning, heltidsbrukande av snus/cigaretter samt parallellt brukande av snus och 

cigaretter. 

Datainsamling 

Fokusgruppsintervjuerna ägde rum på elevernas skola, vilket de aktuella deltagarna 

informerades om via e-post och sms. När deltagarna var samlade klargjorde författaren, som 

var fokusgruppledare i studien, muntligt för deltagarna om studiens syfte, presentation av 

författaren samt antecknaren och vad som ämnade ske med datainsamlingen. Därefter 

undertecknades ett samtycke (se bilaga 3) av deltagarna och av författaren för föreliggande 

studie. Deltagarna fick själva välja om de ville presentera sig för varandra eller inte. 

Fokusgruppsintervjuerna spelades in med diktafon samt mobiltelefon och utgick ifrån en 

intervjuguide (se bilaga 4) som tidigare hade konstruerats, för att hålla en bra 

fokusgruppintervju, som kunde besvara studiens syfte. Intervjuguiden bestod bland annat av 

frågor gällande vad som skulle få gymnasieelever att sluta bruka tobak, vad som var en bra 

åtgärd, vad eleverna förväntade sig att skolan och personal skulle uppmärksamma och likaså 

hur deltagarna ville att skolpersonal skulle agera. Två studenter från två olika högskolor i 

sydvästra Sverige var delaktiga under fokusgruppintervjuerna och förde anteckningar vid 

vartdera tillfälle som pågick mellan 30 till 60 minuter.  

Databearbetning och analys 

Fokusgruppintervjuerna transkriberades noggrant, det vill säga överfördes från tal till 

skriftspråk (Olsson et al., 2007), vilket gjordes kort efter att vardera fokusgrupp var avslutad. 

Materialet både lyssnades och lästes igenom ett flertal gånger, för att sedan kunna genomföra 

en innehållsanalys av materialet och på så vis blev det möjligt att lättare lyfta fram 

meningsbärande enheter (Graneheim & Lundman, 2004) och frambringa ett resultat. En 

innehållsanalys ansågs mest lämplig för studien utifrån att analysen började redan i 

insamlingsstadiet och utgick från kommunikationsinnehållet i intervjuer om personers 

upplevelser av någonting (Olsson et al., 2007). Därefter togs relevanta meningsenheter fram 

som besvarade studiens syfte och utifrån det skapades koder som var kondenserade 

meningsenheter. Slutligen bildades tre kategorier och med två underkategorier i två av 

kategorierna som sammanfattade resultatet (Graneheim et al., 2004). Proceduren av 

innehållsanalysen visas nedan i tabell 1.  
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Tabell 1 

Meningsenhet 
Kondenserad 

mening 
Kod Underkategori Kategori  

För jag skulle inte vilja 

sitta med mina barn och 

det någon bakom, det är 

ju jättehemskt, tidsgräns 

skulle vara bra 

Ej utsätta barn 

för rökning på 

restaurang, bra 

med tidsgräns 

Tidsgräns på 

uteservering 
Regler och förbud  

Samhällets 

påverkan 

Men alltså på något sätt 

försöka gömma det för 

det ser ju så normalt ut 

för dem att vuxna gör 

det och när man är barn 

tänker man att det 

vuxna gör är liksom rätt 

Inte visa tobak 

för barn då dem 

tror att det är rätt 

Rökförbud inför 

barn 

Vuxet 

ansvarstagande  

Vuxnas 

engagemang 

Men egentligen tycker 

inte jag att man inte 

borde få röka under 

skoltiden eller asså när 

man är i skolan, för jag 

menar asså tänk jag har 

klasskompisar som 

tycker det är jätteäckligt 

Rökförbud under 

skoltiden för att 

respektera dem 

som inte gillar 

det 

Tobaksfri skoltid  Tobaksfri skola 

 

Tabell 1 visar hur meningsenheter lyftes fram som sedan kondenserades, för att bilda koder, 

som slutligen bildade underkategorier och kategorier, när innehållsanalysen genomfördes. 

För att skapa en överblick av den insamlade datan lästes de transkriberade intervjuerna 

igenom ytterligare samt för att få en vidare uppfattning om resultatet och likaså analyserades 

anteckningarna från de båda fokusgruppstillfällena. I analysen lyftes även betydelsefulla citat 

fram från deltagarna som skulle stärka studiens resultat.  

Etik 

Den lokala etiska kommittén på aktuell högskola godkände föreliggande studie med Dnr: UI 

2013/55. 

Deltagarna i studien fick ett bifogat informationsbrev via mejl som de läste igenom innan 

fokusgruppsintervjuerna påbörjades. Informationen i det bifogade dokumentet förklarade 

tydligt att intervjumaterialet behandlades konfidentiellt och bevarades inlåst när materialet 

inte bearbetades. Deltagarna informerades också i informationsbrevet om att de när som helst 

under pågående studie kunde avbryta sin medverkan utan att ange någon särskild orsak. Innan 

datainsamlingen startade, informerades deltagarna muntligt om vad studiens syfte var, att det 

var frivilligt att medverka och var uppsatsen skulle publiceras. Deltagarna och författaren fick 

också underteckna ett skriftligt samtycke för att godkänna sin medverkan och på så vis 

försäkrade sig deltagarna att känsliga personuppgifter kom att behandlas konfidentiellt. Efter 
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genomförandet av fokusgrupperna avkodades varje enskild person samt intervjuerna och 

därmed kunde inte resultatet härledas till någon av deltagarna. När datainsamling pågick var 

det valfritt för deltagarna att presentera sig för övriga. Ingen av personerna kom att utsättas 

för psykisk eller fysisk skada.  

Resultat 

Syftet med uppsatsen var att beskriva gymnasieelevers uppfattningar om vad som skulle 

kunna bidra till att de slutar att använda tobak. För att få syftet besvarat verkställdes två 

fokusgrupper där fokusgrupp ett bestod av tre kvinnliga deltagare och fokusgrupp två bestod 

av tre manliga deltagare. Vid fokusgrupperna framkom det att deltagarna ansåg att det vore 

bra att se verkliga exempel på hur tobaken påverkade människan negativt. Deltagarna tog 

också upp att det var lärarnas och föräldrarnas egna engagemang som var betydelsefullt för att 

få eleverna att sluta bruka tobak. Likaså ansågs det att skolan skulle vara helt tobaksfri. 

Resultatet framställdes utifrån följande kategorier som togs fram under dataanalysen: 

Samhällets påverkan, vuxnas engagemang och tobaksfri skola med tillhörande 

underkategorier. 

Samhällets påverkan  

Deltagarna kom fram till att exemplifierandet av tobakens konsekvenser i form av verkliga 

exempel som påverkade kroppen och ekonomin var anledningar till att sluta bruka tobak, 

vilket borde visas på studiebesök, cigarettförpackningar eller i skolan. Likaså tog deltagarna 

upp att kontrollering av åldersgränsen borde vara hårdare och att restaurangers uteserveringar 

också borde vara rökfria. 

Kunskap om tobak och dess konsekvenser 

Deltagarna i fokusgrupp två diskuterade att det skulle vara en god idé att ta fram något 

exempel på vad som kunde gå fel och hur det påverkade individer som rökte dagligen samt 

hur stor kostanden på tobak var. Detta skulle ske i skolan eller inom sociala medier. 

”Jag tror det är rätt många som slutar när dem ser vad det kostar på 

det ena utlandsresor typ om man gör något typ på Facebook och typ 

delar det” /Fokusgrupp 2  

Deltagarna i första fokusgruppen syftade också på att det borde finnas konkreta exempel på 

konsekvenserna av tobaksbruk. Exempelvis hur konditionen såg ut på en fotbollsspelare innan 

han/hon rökte och sedan efteråt när personen i fråga var tobaksbrukare. Deltagarna tog också 
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upp att det kunde vara bra att få se konsekvenserna av tobaksbruket på ett tydligt sätt genom 

att se hur lungorna påverkades, exempelvis hade ett studiebesök på en sjukhusavdelning varit 

bra.  

”… jag har ju sett sådana bilder på redovisningar i skolan 

jättemycket eller jag har varit med jättemycket på sånt och då har 

man bara sett några bilder men det finns sådana fejklungor som är 

konstruerade på grund av hur dem ser ut på riktigt liksom och det har 

jag inte sett någon gång så det kanske skulle avskrämma. Något 

studiebesök, skulle kanske egentligen vara bra” /Fokusgrupp 1 

Likaså nämnde deltagarna att det också borde finnas en kampanj, som förekom under en 

speciell vecka, som var rökfri. Under den här veckan kunde studiebesök göras och det skulle 

visas upp hur avskyvärt och hur dålig rökning var. Så att alla skulle förstå innebörden av att 

röka och på så vis visa skräckexempel. Detta kunde ske en gång om året på exempelvis 

högstadiet för att få ungdomar att sluta bruka tobak och även hindra de från att börja med 

tobak. 

Övervägande deltagare var överrens om att skrämselbilder på tobaksförpackningarna framför 

allt på cigarettförpackningar skulle vara ett sätt att få dem att sluta använda tobak och det 

hade hindrat andra ungdomar från att köpa cigaretter samt minskat att personer började med 

tobak. Deltagarna menade att bilderna var avskräckande och det var inget som ungdomarna 

ville visa upp för andra och skulle därför sluta istället. Några av deltagarna ansåg det som ett 

litet steg i rätt riktning. En av deltagarna tejpade för skrämselbilderna, för att det såg 

motbjudande ut, i de fall när personen i fråga hade tillgång till en sådan förpackning.  

”Om man hade haft det i Sverige, jag hade fan inte gått och köpt ett 

paket i hela mitt liv” /Fokusgrupp 2 

Samtidigt diskuterade några deltagare att det var alldeles för drastiska bilder och en av 

deltagarna menade att det inte skulle hända honom. 

Texten som redan fanns på tobaksförpackningarna ansågs säkerligen ha effekt för någon 

eftersom att texten fanns på förpackningarna av en anledning, enligt en av deltagarna i 

fokusgrupp två. En annan deltagare ansåg att texten ” snus kan döda” och ”rökning dödar” 

som står på förpackningarna hade olika innebörd och därmed olika påverkan. ”Kan döda” 

innebar att det inte hände medan ”rökning dödar” kunde hända alla.  



14 
 

Regler och förbud  

Deltagarna i fokusgrupp två var överrens att ökandet av tobakspriset var ett förslag till att få 

elever eller ungdomar att sluta använda tobak. De ansåg också att om det fanns ett billigare 

och mer hälsosammare alternativ så skulle det vara en anledning till att sluta bruka tobak. 

Främst skulle tobakssmaken funnits i det billigare och inte fullt så farliga alternativet, vilket 

hade gjort det enklare att trappa ner och de hade förbättrat sin ekonomi, då en av deltagarna 

ansåg att han knappt hade råd att köra bil. 

”Mm precis att det finns något som är billigare alternativ till det som 

inte är farligare, det finns det ju redan nu men det hjälper ju inte på 

samma sätt som det gör med riktigt snus” /Fokusgrupp 2 

Deltagarna i båda fokusgrupperna ansåg att butiker som sålde tobak skulle vara hårdare 

gällande att kontrollera legitimation på ungdomarna dem sålde till. Likaså ansåg somliga 

deltagare att det skulle funnits en lag på att tobak inte fick användas om personen i fråga var 

under 18 år, det vill säga att det inte bara skulle vara olagligt att köpa tobak under 18 år, utan 

även att bruka det som minderåring. Om polisen kunde gripa personer som var yngre än 18 år 

så skulle det vara en bra åtgärd för att få ungdomar att sluta bruka tobak. Det talades även om 

att det var för lätt att köpa ut, så det vore bra om det vore svårare att köpa ut till minderåriga. 

Deltagarna i fokusgrupp ett diskuterade att det skulle vara rökfritt på uteserveringar, inte bara 

inomhus på restaurangerna. Samtidigt tyckte de att det skulle funnits olika tider då rökning 

fick förekomma exempelvis senare på kvällen, när det inte påträffades barn på uteserveringen. 

En av deltagarna ansåg att ingen individ, varken vuxna eller barn, skulle behövas utsättas för 

tobaksrök på uteserveringarna.  

”Jag som är heltidsrökare hade nog heller valt att man inte hade asså 

någon rökplats alls för då hade folk liksom suttit och bara typ druckit 

och så hade dem inte liksom velat gå ut och ta en cigg asså just för att 

ingen annan röker” /Fokusgrupp 1 

Då diskuterade deltagarna att det eventuellt skulle funnits olika avdelningar för rökare och 

icke rökare, men att vinden skulle spela roll för hur tobaksröken spred sig över 

uteserveringen. 

I fokusgrupp ett ansåg deltagarna att filmer hade en stark inverkan och det vore bra om det 

inte fick förekomma cigaretter i filmer, precis som i reklam på tv:n. De ansåg att rökning 

förskönades och att det egentligen inte hade med handlingen att göra. Cigaretter i filmer 
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kunde bidra till att ungdomarna blev mer frestade av att röka. En av deltagarna ansåg att det 

endast skulle få förekomma cigaretter i dokumentärer som visade hur dåligt cigaretter var.  

Det vore bra om idrottsföreningar också hade nolltolerans på tobak och en policy på att det 

inte fick förekomma. Vilket deltagarna hade för sig att det redan fanns, men menade att 

ungdomar inte bara skulle påverkas av skola och hemifrån att det inte var tillåtet. 

Vuxnas engagemang 

Deltagarna diskuterade att lärarna borde vara strängare mot eleverna om att skolans område 

skulle vara tobaksfritt, därmed skulle eleverna bli tillsagda av lärarna i fall detta förekom. 

Föräldrar skulle bestraffa sina barn om de rökte och vuxna skulle visa sitt ansvar genom att 

inte röka inför barn och ungdomar. 

Önskan om skolpersonals agerande  

Deltagarna var överrens gällande att lärarna skulle vara hårda angående elevernas tobaksbruk. 

Deltagarna ansåg att personalen på skolan skulle säga till dem när de stod på skolans område 

och rökte, att det var förbjudet och även att personalen skulle visa starkt att de inte 

accepterade det, men ändå inte döma eleverna som brukade tobak.  

”Ja stå inte här och rök så går dem vidare. Det är bättre att dem står 

och tjatar på en, sen till slut så orkar man inte gå så jävla långt så då 

skiter man i det” /Fokusgrupp 2 

I fokusgrupp två förmodade deltagarna att telefonsamtal från skolpersonal till föräldrarna, om 

att deras barn rökte på skolan också var en åtgärd för att få vissa elever till att sluta röka. En 

del av de elever på skolan som rökte kanske inte fick det för sina föräldrar och därmed skulle 

de hellre avstå tobak om föräldrarna kunde få vetskap om det.  

”Det skulle väl vara att dem är hårdare på det, ringer hem i fall det 

verkligen händer asså om dem verkligen tar och ringer hem till alla 

dem ser som står utanför skolan och röker, det är klar att det hade 

gett en effekt då ju” /Fokusgrupp 2 

Deltagarna i fokusgrupp två diskuterades att personalen på skolan också skulle rätta sig efter 

skolans regler om att det var rökförbud på skolans område. Om lärarna slutade att röka på 

skolan och på deras arbetstid skulle det hjälpa eleverna i rätt rikting. När lärarna luktade 

cigarettrök var det säkerligen många elever som lockades av det. 
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”Ja om dem kunde sluta och röka på när dem är i skolan så skulle det 

hjälpa, säkert” /Fokusgrupp 2 

Enligt deltagarna i fokusgrupp ett vore det bra om lärarna talade enskilt med eleverna i tidig 

ålder om tobak och dess konsekvenser samt belyste att det var farligt att röka. På så vis skulle 

lärarna uppmärksamma varenda elev som rökte för att de skulle känna sig mer träffade, än om 

läraren talade till alla i klassen. 

Vuxet ansvarstagande  

Deltagarna i båda fokusgrupperna ansåg att bestraffningar av föräldrar var betydelsefullt för 

att minska att ungdomar skulle använda tobak. Bland annat tog de upp att många föräldrar 

hade regler om att de inte betalade körkortet, i fall att barnen rökte innan de var 18 år. Likaså 

angående hot om uteblivet mopedkörkort, barnbidrag eller månadspeng. Deltagarna tyckte 

också att föräldrarna skulle bestraffa deras barn om de hade rökte genom att ungdomarna 

skulle utföra arbete som de hade fobier för. Det skulle kunna vara arbete som exempelvis 

städning av toaletter, avlopp eller hela bostaden. I fokusgrupp ett diskuterade deltagarna att 

tomma hot inte var bra, utan att bestraffningen skulle gälla om föräldrarna väl hade hotat om 

något, som exempelvis uteblivet studiebidrag 

”Om mina föräldrar bara nej du får inte det för du röker då skulle jag 

nog sluta jag har ju inga pengar då jag kan ju inte någonting jag kan 

inte gå på bio och kan inte köpa cigg då. Då får jag låna och det kan 

jag inte göra och då hade jag inget jobb” /Fokusgrupp 1 

Deltagarna i fokusgrupp ett diskuterade att det var viktigt att ta avstånd från tobaken som 

vuxen och även att vuxna visade att det inte var bra att använda tobak. Likaså var det viktigt 

att vuxna inte rökte framför barn och ungdomar samt att de inte rökte vid exempelvis 

offentliga platser. Nära familjemedlemmar skulle sluta med tobak och bevisa för barnen att 

det inte var bra att använda tobak. 

”Asså jag tror typ min mormor om hon verkligen…, men asså om hon 

verkligen hade försökt att sluta och verkligen bevisat för oss barnbarn 

att fan det är farligt och jag mår dåligt av det och liksom och bevisa 

hur svårt det är så tror jag det hade hjälp i alla fall mina lillebrorsor 

och sånt” /Fokusgrupp 1 

Deltagarna diskuterade också att föräldrarna skulle säga till ungdomarna att det var fel att 

använda tobak. Det var föräldrarnas uppgift att se till att ungdomarna inte rökte eller slutade 

röka och skolan skulle finnas med och hjälpa till, genom att uppmärksamma om eleverna 



17 
 

använde tobak och på så vis upplysa föräldrarna om det. Deltagarna nämnde också att 

graviditet var något som skulle stoppa de från att sluta röka och troligtvis andra individer 

också. 

”Den dagen jag kommer försöka bli gravid så kommer jag sluta helt 

och kommer inte att röka när jag har barn asså absolut inte” 

/Fokusgrupp 1 

”Hade jag skaffat ett barn hade jag ju absolut inte rökt för jag vet ju 

vad det innebär nu” /Fokusgrupp 1 

Tobaksfri skola 

På skolan fanns det skyltar om att det var förbjudet att röka på skolans område, vilket ansågs 

av deltagarna i den andra fokusgruppens att det säkerligen påverkade någon. Men ändå 

förekom det rökning på skolans området av både elever och lärare trots förbudet. En av 

deltagarna i den första fokusgruppen menade att, om skolan istället var mindre skulle alla de 

elever som rökte på skolans område upptäckas och på så vis bli tillsagda av skolpersonalen. 

Deltagarna i den första fokusgruppen tyckte att det skulle vara tobaksfri skola, där ingen 

tobaksanvändning fick förekomma överhuvudtaget eller att självaste skoltiden skulle vara 

tobaksfri. Skolpersonal och elever skulle få använda tobak utöver skoltiden, när de inte 

vistades på skolan istället för att ha tobaksfritt skolområde. Det skulle innebära att de personer 

som ogillade tobaksröken inte behövde utsättas för röken, men ansågs också vara komplicerat 

för alla de som var beroende av tobak.  

En av deltagarna tyckte att tobak skulle vara en tabugrej och att det inte skulle förekomma alls 

på skolor, som exempelvis i lågstadiet.  

”Jag tycker att göra det till en tabugrej istället för att ens sexualitet 

ska vara en tabugrej så kan det vara en tabugrej liksom, verkligen… 

…det borde bli en tabugrej man verkligen, typ först och främst att 

man inte får göra det på i alla fall lågstadiet och sånt alltså lärare 

och sånt, det kan dem göra hemma i så fall, ja men gömma det 

liksom” /Fokusgrupp 1 

Nikotintuggummi och nikotinplåster ansågs av deltagarna i fokusgrupp ett som en konkret 

åtgärd på skolan, men endast om personen som skulle sluta bruka tobak själva ville det på 

eget initiativ. Det framkom efter att den första fokusgruppen var avslutad att enstaka deltagare 

också ansåg att det var bra att tala och diskutera om tobak på skolan, som deltagarna hade 

gjort under fokusgruppsintervjun. 
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Diskussion 

I följande avsnitt: resultatdiskussion och metoddiskussion, analyserades, diskuterades och 

värderades studiens resultat- och metodinnehåll. I resultatdiskussionen diskuterades och 

värderades resultatet i gentemot studiens syfte, utifrån bakgrunden, teorier och nytillagda 

referenser, för att sätta resultatet i ett större perspektiv. I metoddiskussionen diskuterades 

studiens metod utifrån trovärdighetsbegreppen, det vill säga valet av en kvalitativmetod samt 

självaste genomförandet av studien och hur det kan ha påverkat resultatet. 

Resultatdiskussion  

Syftet med uppsatsen var att beskriva gymnasieelevers uppfattningar om vad som skulle 

kunna bidra till att de slutar att använda tobak. Resultatdiskussionen framställdes utifrån 

kategorierna: Samhällets påverkan, Vuxnas engagemang och Tobaksfri skola, som framkom 

vid innehållsanalysen. 

Samhällets påverkan  

Deltagarna i föreliggande studie beskrev att de ville se konkreta exempel på de skador som 

tobaksanvändning medför och orsakar, hälsomässigt samt ekonomiskt. Det borde vara något 

som ungdomarna informerades om i skolan eller information som delgavs via sociala medier. 

Enligt Hallberg (2010) borde hälsofrämjande arbete rikta in sig mer på att människan 

integrerar med sin omvärld utifrån sig själv och därmed fokusera mindre på tobak och dess 

skadeverkningar. Hallberg menade att det hälsofrämjande arbetet på så vis med fördel bör 

koncentreras till individers, värderingar, normer, kultur, egenskaper och kunskap. Arnett 

(2007) menade att ungdomar kan stå emot lockelser genom att ha kunskap om den 

ekonomiska satsningen som tobaksindustrin gör och på så vis skulle ungdomar kunna 

motverkas från att börja bruka tobak. Edvardsson et al., (2009) skrev att ungdomars anledning 

till att sluta röka kunde vara konditionens försämring. Detta föreslog också en av deltagarna i 

föreliggande studie som ett exempel på vad tobaken kunde orsaka. Genom att visa hur 

konditionen såg ut på en fotbollsspelare innan han/hon rökte och sedan efteråt när personen i 

fråga var tobaksbrukare skulle få gymnasieelever att sluta använda tobak. Nilsson (2005) 

skrev att ungdomar är i behov av mer kunskap och att de även skulle behöva mer information 

angående de hälsoeffekter som kan uppstå relativt snart hos en person som är rökare. För unga 

människor skulle det troligtvis vara lättare att ta till sig den sortens information. Det visade 

sig också i Nilssons rapport (2005) att ungdomar själva var intresserade av att få mer 

information i skolan. Hallberg (2010) ansåg att obligatorisk undervisning om tobak och hälsa 
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borde förekomma i grundskolan och på yrkesutbildningar som utbildar personal inom hälso- 

och sjukvård, för att lyfta fram att tobak dödar och visa att det är ett väsentligt ämne (ibid).  

I föreliggande studies resultat nämnde deltagarna i fokusgrupp ett att det borde ha funnits en 

kampanj som föregick under en speciell vecka, som exempelvis var rökfri. Under den veckan 

kunde studiebesök ha gjorts och det kunde visats upp hur avskyvärt och hur oduglig rökning 

var. Genom att skräckexempel visades skulle kanske ungdomar förstå innebörden av att röka. 

Temaveckan skulle kunna förekomma en gång om året på högstadiet. Detta kan kopplas till 

att det under tre år i följd, från 2010 till 2012, har förekommit en vecka som kallas ”Ett 

friskare Sverige”. Syftet var bland annat var att öka kunskapen och medvetenheten om goda 

matvanor och fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsa, vilket Statens folkhälsoinstitut fick 

i uppdrag att genomföra av regeringen. I ”Ett friskare Sverige” medverkade kommuner, 

landsting/regioner, ideella organisationer samt privata aktörer och projektet kommer att 

utvärderas och redovisas under 2013 (Statens folkhälsoinstitut, 2013). 

 

Deltagarna i föreliggande studie var enade om att skrämselbilder på tobaksförpackningarna 

var ett sätt att få gymnasieelever/ungdomar att sluta bruka tobak. Det bidrog till att 

tobaksbrukarna inte ville visa upp förpackningarna och därmed inte heller köpa exempelvis 

cigarettpaketen. Dock skrev Jarlbro (2004) i boken, Hälsokommunikation, att Reardon (1989) 

och Witte (1995) menade att skrämselupplysningsverksamhet var en nackdel, då det innebar 

att personer som tog emot informationen förnekade budskapet och ville därmed inte ta del av 

det. Deltagaren i föreliggande studie som ansåg att skrämselbilder på cigarettpaket inte 

påverkade honom, då han menade att de bilderna visade upp inte skulle hända honom, går att 

koppla till Banduras sociala inlärningsteori, detta eftersom deltagaren antagligen inte 

förmodade eller förstod att hans förändrade beteende, att sluta med tobak, skulle bidra till att 

uppnå en bättre hälsa. Genom att få förståelse för de skador som tobaksanvändande kan 

orsaka och genom en tro på att ett upphörande med tobak verkligen ger en förbättrad hälsa 

kan hjälpa en individ att lättare ta avstånd från och sluta med tobak (Bandura, 1977).  

 

Deltagarna diskuterade i föreliggande studie att prisökningen på tobak skulle vara en 

anledning till att sluta bruka tobak för att det skulle bli för kostsamt och därmed inte ha råd att 

använda tobak. White et al., (2011) skrev också att cigarettpriserna hade betydelse för 

minskningen av ungdomars rökande och i Nilsson (2005) beskrev ungdomarna att 

prishöjningen var en av de största anledningarna till att sluta använda tobak. I Edvardsson et 
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al., (2009) påpekade ungdomar att de skulle ha valt att sluta röka för att vara mer sparsamma 

med ekonomin och för att främja hälsan. 

 

Robinson et al., (2010) beskrev att ungdomar ansåg att lagen om 18-årsgräns för att köpa 

tobak inte efterlevdes, då många butiksinnehavare såg vinsten framför lagen. Ungdomarna 

trodde bara att det var butiksägaren som bröt mot lagen och inte de själva, för att de rökte eller 

köpte cigaretter. Lagen ansågs inte heller vara någon begränsning för tillgängligheten till 

cigaretter (ibid). I vissa fall kunde ungdomarna köpa tobak själva i butiker där åldern inte 

kontrollerades, trots att de var minderåriga (Edvardsson et al., 2012a; Robinson et al., 2010 & 

Wong et al., 2007). Detta framkom också i föreliggande studie, då deltagarna menade att det 

borde vara hårdare på att kontrollera legitimation i de butiker som sålde cigaretter. Statens 

folkhälsoinstitut (2010) skrev att tobakslagen ändrades 2010 för att stadgan om en 18 årsgräns 

för att köpa tobak skulle hanteras bättre än tidigare och strävan var att få en effektivare 

kontroll bland butikerna som sålde tobak. Därför infördes ett program med egenkontroll för 

butikerna med en ansökan som skulle skickades in, och programmet innehöll bland annat 

rutiner för att kontrollera kundernas ålder.  

 

I Kandara el al., (2013) var ungdomar som inte rökte mer benägna att tillåta rökfria miljöer i 

hemmet, på arbetsplatser och offentliga platser inom- och utomhus än ungdomar som rökte. 

Det var en del av rökarna som istället ville att det skulle vara tillåtet under vissa tidpunkter på 

de rökfria miljöerna eller att det skulle vara tillåtet överallt (Kandra et al., 2013). Rökfria 

uteserveringar på restauranger var också en väsentlig anledning, för att gymnasieelever skulle 

sluta använda tobak, enligt deltagarna i föreliggande studie. Deltagarna i föreliggande studie 

hade delade meningar om det skulle vara helt rökfritt på uteserveringarna eller om det skulle 

förekomma under vissa tidpunkter eller inom olika sektioner på uteserveringarna. Även 

Nilsson (2005) menade att en stödjande miljö för ungdomar skulle vara om det fanns en rökfri 

serveringsmiljö. Det skulle bland annat stävja ungdomarnas rökdebut, utveckling av beroende, 

mängden cigaretter som blev rökta och medföra eventuella rökstopp (ibid).  

 

I Nilssons rapport (2005) var majoriteten av ungdomarna överrens om att rökförbud på 

restauranger och kaféer utgjorde positiva åtgärder för att försvåra eller förhindra tobaksbruket 

(ibid), vilket också framkom i föreliggande studie. Deltagarna i föreliggande studie menade 

att ingen skulle utsättas för tobak på uteserveringar och framför allt inte barn. Därför skulle 

det istället kunna förekomma olika tider eller avdelningar för rökning på uteserveringar. 
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Deltagarna menade också att vuxna skulle ta ansvar genom att inte röka offentligt för barn, 

vilket Pierce, White och Emery, (2012) också skrev i det fall omgivningen var tobaksfri skulle 

det öka möjligheten till att ungdomar inte började röka. Likaså skulle tobaksfri omgivning 

minska risken för återfall hos de personer som en gång hade slutat. Tobaksfri omgivning hade 

också inneburit att inga individer skulle behöva utsättas för passivrökning och genom att 

förbjuda rökning i inomhusmiljöer har det visat sig att det har skett en minskad yttring av 

rökning bland befolkningen (ibid). Det elfte folkhälsomålet var att år 2014 att inte någon 

person skulle behövas utsättas för tobaksrök utan fri vilja (Pellmer et al., 2007).  

 

Enligt Nilsson (2005) infördes tobakslagen 1993 och har därefter skärpts vid flera tillfällen. 

När Nilssons (2005) undersökning genomfördes 1994 fanns det ett förbud mot all 

tobaksreklam i tidningar och utomhus, men gällde inte där tobak såldes. Istället hade 

tobaksmarknadsföringen valt andra vägar som har varit betydelsefulla för att nå ungdomar, 

genom att exempelvis använda sig av produktplacering i film. Även lågprismärken har försökt 

att specifikt tilltala ungdomar med deras marknadsprofil (Nilsson, 2005). Detta var något som 

deltagarna diskuterade i föreliggande studie, då de ansåg att rökning av cigaretter i film 

förskönades och borde därmed inte förekomma i film. Deltagarna menade att genom att ta 

bort cigarettrökning i film skulle det få ungdomar att sluta bruka tobak.  

 

I Edvardsson et als., studie (2012b) visade det sig att pojkarna blev påverkade att snusa 

genom idrottsföreningar. I föreliggande studie visade resultatet att deltagarna ansåg att 

idrottsföreningar också borde ha nolltolerans på tobak och att en policy om att tobak inom 

föreningen inte skulle förekomma. 

Vuxnas engagemang 

Deltagarna ansåg i föreliggande studie att lärarna skulle vara hårdare gällande elevernas 

tobaksbruk och att de skulle säga till eleverna att de inte fick röka på skolans område när detta 

förekom. Likaså var det betydelsefullt om lärarna kunde ringa hem till föräldrarna och berätta 

att deras barn rökte på skolan, vilket Nilsson (2005) tog upp att skolan kunde bidra med och 

att skolan var en central aktör gällande det tobaksförebyggande arbetet. Nilsson menade att 

genom skolans förhållningssätt till tobak borde en handlingsplan skapas för det förebyggande 

arbetet mot tobak. I handlingsplanen skulle det finnas åtgärder om och hur arbetet skulle gå 

till väga när elever eller vuxna rökte på skolgården. För att minska ungdomars rökning 

krävdes det att skolan engagerade både elever, föräldrar och andra aktörer runt om i 
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samhället, vilket innebär ett brett arbete. Skolpersonalens inställningar och agerande i frågan 

var en viktig del i skolans eget arbete (Nilsson, 2005), vilket visades i föreliggande studie att 

deltagarna framhävde att lärarna skulle agera hårdare gällande elevernas tobaksbruk. Enligt 

Skolverket (2012) borde skolan arbeta med stärkandet av en samverkan mellan föräldrar i 

barnens klasser eller på skolan. Likaså var det viktigt att meddela föräldrarna när alkohol- och 

drogarbete försiggick på skolan och vad det handlade om, för att föräldrarna i större 

utsträckning skulle ha anledning till att diskutera ämnet med sina barn i hemmet (Skolverket, 

2012). I Nilsson et al., (2010) beskrev deltagarna att skolan hade förlorat den eventuella 

auktoriteten att motverka rökning om föräldrarna hade fått sina barn till att börja röka.  

 

Deltagarna i föreliggande studie diskuterade att det var föräldrarnas ansvar att hindra 

ungdomarna från att börja röka eller att få dem att sluta röka. Likaså att det inte var skolans 

ansvar, utan att skolan endast skulle finnas som hjälp eller stöd till föräldrarna. 

Telefonsamtalen hem till föräldrarna ansågs vara ett viktigt stöd och en hjälp för föräldrarna 

att få reda på om deras barn rökte. I Nilsson et als., (2010) studie visade det sig att ungdomar 

förväntade sig att vuxna skulle reagera och vidta åtgärder mot rökningen, men det uppfattades 

mer som att lärarna inte besvärade sig om att ungdomarna rökte och att det inte heller agerade. 

Detta innebar att möjligheterna till rökning underlättades bland ungdomarna. Ungdomarna i 

Nilssons studie ansåg också att föräldrar och lärare var de som borde vidta åtgärder gällande 

tobak (ibid). Föräldrars utvecklande av gemensamma och restriktiva attityder till deras barns 

användning av alkohol och andra droger, ansågs, enligt Skolverket, vara ett effektivt 

tillvägagångssätt för att reducera ungdomars användning av alkohol och droger (Skolverket, 

2012).  

 

Ungdomarna i Nilsson et als., studie (2009) ansåg att föräldrarna skulle övertala sina barn, 

inte tillåta att de rökte hemma och att de själva försökte sluta. Detta gällde också snusning, då 

ungdomarna förväntade sig att föräldrarna också skulle agera (ibid). De tre alternativ som 

vägde tyngst bland ungdomarna i undersökningen angående hur föräldrarna skulle agera 

gentemot ungdomarna gällande deras rökning var att: de skulle försöka övertala ungdomarna 

att låta bli, att själva låta bli att röka och att inte låta ungdomarna röka hemma (Nilsson, 

2005). Detta visade också resultatet i föreliggande studie, då deltagarna diskuterade att 

föräldrarnas uppgift var att se till att ungdomarna inte rökte eller slutade röka. Deltagarna 

nämnde också att vuxna skulle ta avstånd från tobak och därmed visa barn och ungdomar att 

det inte var bra att röka i hemmet eller på offentliga platser.  
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Deltagarna i föreliggande studie ansåg att om lärarna rättade sig efter skolans regler och om 

de slutade röka under skoltid skulle det vara en bra åtgärd för att få eleverna i rätt riktning, 

gällande att sluta bruka tobak. Detta kan kopplas till Banduras sociala inlärningsteori 

(Bandura, 1977) då skolan och personalen blev den sociala omgivningen som eleverna lärde 

sig av och på så vis tog eller inte tog eleverna avstånd från sitt beteende beroende på hur den 

sociala omgivningen förhöll sig till tobak.  

 

Det beskrevs också i föreliggande resultat att det vore bra om lärarna i tidig ålder talade med 

eleverna enskilt om tobak och dess konsekvenser, om det hade förekommit att någon elev 

hade rökt. Samtalet med lärare och deras åsikter skulle kunna handla om Ajzen och Fishbein`s 

teori (1980), The theory of reasoned action and planned behavior, att som ungdom/elev få en 

subjektiv bekräftelse om att beteendet inte var bra för att kunna frångå sin egen bild av att det 

är positivt, exempelvis att det är gott och tillfredställer ens behov (Ajzen et al., 1980). I detta 

fall skulle lärarna kunna använda sig av motiverande samtal [MI], ett samtal som kan 

motivera en person, gammal som ung, för att behandla någon mot exempelvis fysisk 

inaktivitet, ohälsosamma matvanor, tobaksbruk och riskbruk av alkohol. Detta var 

Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsarbete för att förebygga dålig hälsa bland befolkningen i 

samhället. Samtalen kunde vara korta eller långa och kunde leda till beteendeförändring och 

användes också tillsammans med andra metoder och program så som kognitiv beteende terapi 

[KBT] eller kvalificerad rådgivning (Holm Ivarsson, 2009).  

Deltagarna i föreliggande studie diskuterade att om de använde tobak skulle föräldrarna 

poängtera för deras barn att det innebar uteblivet körkort, barnbidrag eller studiebidrag, vilket 

var en bra åtgärd för att få dem att sluta röka eller snusa. Vilket också Nilsson, Weinehall, 

Bergström, Stenlund och Janlert (2009) visade, det vill säga att en andel ungdomar (42 

procent, år 2003) ansåg att minskade fickpengar skulle vara en fungerande föräldrainsats för 

att ungdomar skulle sluta bruka tobak. 

 

I föreliggande studie ansåg deltagarna att det var viktigt att vuxna inte skulle röka framför 

barn, och på något sätt skulle tobak hållas borta ifrån barn. Banduras teori om social inlärning 

(Bandura, 1977) kan kopplas till detta, då vi lär oss av andras beteende. Genom att inte 

uppmuntra till ett beteende som att rökning inte får förekomma offentligt skulle eventuellt det 

kunna minska risken att individer lär sig ett negativt beteende genom andra. Nilsson et al., 
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(2010) beskrev i sin studie att vuxna var en förebild för ungdomar och för att sluta röka och 

minska rökningen var nära relationer betydelsefulla. 

 

I Agaku et als., studie (2012) visade det sig att ungdomar med rökande föräldrar hade mindre 

avsikt att sluta röka än de ungdomar som inte hade föräldrar som rökte. Nilsson (2005) skrev 

att ansvaret föräldrar hade gällande tobaksbruk bland ungdomar var stort, och studien visade 

att det var viktigt med rökfria förebilder. Ungdomarna ville också att föräldrar som rökte 

skulle agera mot barnens rökning, vilket också framkom i föreliggande studie då deltagarna 

ansåg att familjemedlemmar skulle ta avstånd från tobak för att visa att det inte var bra att 

använda tobak, vilket skulle kunna påverka ungdomar att sluta bruka tobak. Enligt 

Edvardsson et al., (2012b) var en snusfri mamma och syster bidragande till att flickor själva 

var snusfria och detsamma gällde pojkar, fast det var då relaterat till snusfri pappa eller bror. 

Enligt Von Bothmer och Fridlund (2001) menade ungdomar också att det var föräldrars 

ansvar att åstadkomma en tobaksfri generation, medan föräldrarna ansåg att det var skolans 

plikt. Skolpersonal i sin tur tyckte att det skulle vara speciella hälsoutbildare som stod för 

arbetet. Von Bothmer och Fridlund skrev att det var föräldrarna och skolpersonalen som hade 

en betydande roll för att skapa en rökfri kultur, som föräldrarna och skolpersonalen måste se 

till att förstå. Samtidigt borde skolsköterskorna vara mindre passiva och istället ge elever, 

lärare och föräldrar uppmuntranden till att bibehålla sitt rökfria beteende eller hjälpa dem att 

förändra ett cigarettbrukande och att bli rökfria. Summerlin-Long och Goldstein, (2008) skrev 

att föräldrarna var det ursprung som ungdomar i förstahand lyssnade på, när de tillhandahöll 

information från personer gällande rökning och konsekvenserna av rökning. Därefter lyssnade 

ungdomar på hälsoutbildad personal, lärare och skolsköterskor.  

 

I föreliggande studies resultat framkom det att somliga av deltagarna skulle sluta röka om de 

blev gravida eller den dagen de valde att skaffa barn. I och med att de numera visste vad 

rökningen innebar. Studien av Edvardsson et al., (2012a) visade också att flickorna inte visste 

om de skulle fortsätta med snus i framtiden när de blev gravida och pojkarna skulle också 

överväga om de skulle fortsätta snusa när de blev föräldrar (ibid). Merritt, Mazela, Adamczak 

& Merrit (2012) skrev att kvinnor var som mest benägna att sluta röka under graviditeten. 

Därmed hade en intervention gjorts om, när du röker, röker ditt barn, som skulle vara en 

påminnelse för föräldrarna om att hälsoeffekterna påverkade barnet negativt och påverkade 

barnets hälsa, när barnet utsattes för rök. Detta gällde även passivrökning och miljön som 

barnet befann sig i, därmed kläder, möbler och annat material som kunde leda till astma hos 



25 
 

barnet (ibid). Gravida kvinnor uppfattades mer som okunniga, ohälsosamma och som dåliga 

mödrar om de var rökare än om de var icke-rökare (Wiggington & Lee, 2013). 

 

Enligt Ajzen et als., (1980) teori skulle deltagarna i föreliggande studie valt att sluta röka 

cigaretter när de blev gravida, då deras individuella uppfattning eventuellt var att andra skulle 

uppfatta dem som dåliga, ohälsosamma och okunniga mödrar om de valde att fortsätta röka 

under och efter graviditeten. Genom att sluta röka skulle de kvinnliga deltagarna i 

föreliggande studie valt bort deras egen attityd till rökning, att dem tidigare hade sett rökning 

som positivt och istället utgå från de subjektiva normerna om vilka uppfattningar 

omgivningen ansågs disponera. Enligt Banduras sociala inlärningsteori (Bandura, 1977) 

skulle det kunna vara att deltagarna i föreliggande studie inte var redo att bryta upp från sitt 

beteende, då de kände gemenskap med vänner när de rökte och därmed hade de inte uppnått 

självtillit samt skicklighet att själva bryta upp från sitt beteende. 

Tobaksfri skola 

I föreliggande studie framkom det att tobaksfri skola skulle vara en del i att få gymnasieelever 

att sluta med sitt tobaksbruk. Skolverket skrev i sin rapport (2012) att ”Handledning för en 

tobaksfri gymnasieskola” och ”Tillsammans mot tobak – en handledning för tobaksfri skola” 

var dokument som skolor kunde ta hjälp av som en handledning eller ett idématerial att 

använda sig av. Det handlade om att få hjälp med att utveckla en policy, samverkan mellan 

föräldrar, samverkan i närsamhället och undervisningstips i from av utveckla tobaksarbetet på 

skolan. Dokumentet ”Handledning för en tobaksfri gymnasieskola” riktade sig mer specifikt 

till gymnasieskolan och hur de kunde arbeta fram en tobakspolicy (ibid).  

 

Resultatet i föreliggande studie visade att nikotintuggummi och nikotinplåster var en konkret 

åtgärd på skolan, men endast om personen som skulle sluta ville det på eget initiativ. 

Edvardsson et al., (2012a) skrev också att ungdomar ansåg att beslutet med att sluta snusa 

kunde ingen annan påverka dem i, utan beslutet skulle komma från ungdomarna själva i 

sådana fall. 

 

I Nilsson (2005) beskrevs det att mer än en fjärdedel av ungdomarna var fel- eller 

oinformerade om vilka regler om tobak som gällde på skolan. Större utsträckning elever på 

gymnasiet påstod att det fanns regler om rökning på skolan och för eleverna i grundskolan 

svarade fler att det fanns regler gällande både rökning och snusning. Summerlin-Long et als., 
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studie (2008) visade att en hög andel av eleverna tyckte det var viktigt att det skulle funnits en 

tobaksfri policy som både involverade personal och elever på skolan (ibid). I föreliggande 

studie förekom det skyltar på skolan att det var förbjudet att röka på skolan område, vilket inte 

tycktes följa av vare sig lärare eller elever på skolan.  

 

Tobaksfri skola skulle kunna ses som en del av Banduras sociala inlärningsteori, då skolan 

skulle visa en bra vägledning genom införandet av tobaksförbud. Därmed skulle skolan visa 

sin åsikt angående tobak och inte bidra till ett inlärt tobaksbeteende bland eleverna på skolan. 

Istället skulle skolan bidra med att lära in ett gott beteende genom att personal och elever inte 

använde tobak under arbets- och skoltid (Bandura, 1977). Utifrån Ajzen et als., teori (1980) 

skulle tobaksfri skola också kunna leda till att eleverna fick vetskapen om att skolans 

subjektiva norm var att tobak var farligt och kunde orsaka konsekvenser för hälsan, därefter 

skulle tobak kunna bli en tabu.  

 

Metoddiskussion 

I följande avsnitt diskuterades studiens kvalitativa metod utifrån trovärdighetsbegreppen: 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om en kvalitativ metod med enskilda intervjuer hade 

använts, då hade intervjuerna blivit djupintervjuer istället för att inte producera sig fullt så 

djupa som när fokusgrupperna genomfördes. Dock ansågs fokusgrupper kunna framställa ett 

mer intressant reslutat, där deltagarnas diskussioner skulle vara lämpade för att besvara 

studiens syfte, vilket i sin tur leder till större giltighet. 

Gymnasieskolan som valdes ut för att genomföra studien på var en av de tre största av fyra 

kommunala skolor i kommunen. Den utvalda skolan ansågs också vara den skola med vidast 

programinriktning och valdes för att få varierad programtillhörighet på deltagarna i studien, 

därför uteslöts de andra skolorna. Studiens deltagare var gymnasieelever som var 18 år och 

inkluderade därmed elever som gick tredje eller andra året på gymnasiet. Deltagarna som 

inkluderades i studien brukade tobak i form av daglig rökning/snusning, feströkning samt 

parallellt snusande och rökande, vilket var dem deltagare som ansågs kunna besvara studiens 

syfte som var att beskriva gymnasieelevers uppfattningar om vad som skulle kunna bidra till 

att de slutar att använda tobak. Detta ledde till att studien stärkte sin giltighet. I och med att 

grupperna bestod av deltagare med blandade programtillhörigheter och att upplevelsen av att 

bara en person pratade inte fanns, blev resultatet därmed inte nyanserade utan istället förekom 
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det olika svar, vilket var bra och det stärkte också giltigheten i studien. Enligt Olsson et al., 

(2007) borde fokusgrupper vara uppdelade i grupper om män respektive kvinnor för att 

respektera att vissa frågor kunde vara känsliga. Det minimerade också en ”spänning” som 

kunde uppstå i en grupp med blandade kön. Detta gjorde föreliggande studie mer giltig, då 

fokusgrupperna var uppdelade efter kön så det skulle kännas mer tryggt, bekvämt och för att 

inte ”spänning” skulle uppstå mellan könen. Även att deltagarna befann sig i lokaler på deras 

tillhörande skolan kunde ha en bidragande part till att upplevelsen av att deltagarna kände sig 

trygga och bekväma i situationen att bli intervjuade i grupp och diskutera tobaksfrågor. 

Deltagarna fick även god tid på sig att överväga sin medverkan genom att läsa igenom 

informationsbrevet där studiens syfte och tillvägagångssätt var beskrivet som skickades till 

deras e-post. 

Antalet kvinnor som var villiga att medverka i studien var fyra, men när fokusgruppintervjun 

genomfördes var det endast tre av kvinnorna som kunde medverka. Intresset bland männen 

var från början sex personer men endast tre män kom till tillfället då fokusgruppen hölls. 

Avhoppen i studien kan ha orakats efter att eleverna hade läst igenom informationsbrevet 

och/eller på grund av prov skulle genomföras och att närmandet av studenten med kommande 

slutbetyg skulle fastställas. Detta bildade slutligen två fokusgrupper med endast tre personer i 

vardera, vilket kunde ses som en svaghet i studiens resultat, då färre elevers åsikter 

inkluderades. I och med att det var tre personer i varje grupp kunde en grupp bildas och 

därmed förekom det en diskussion. På så vis ansågs resultatets överförbarhet inte ha något 

starkare samband i denna studie, då det blev en relativt liten kvalitativ studie, för att kunna 

överföras till ungdomar i hela länet, men förhoppningsvis är tobaksbrukande ungdomar 

ganska likatänkande gällande åtgärder med att sluta bruka tobak. Studien borde i så fall 

inkluderat fler elever, skolor och kommuner för att kunna stärka studiens överförbarhet. Både 

antecknarna och författaren ansåg att det förekom en god diskussion och deltagarna var 

engagerade samt att de hade individuella åsikter som de ville dela med sig av. För att uppnå 

bästa resultat borde fem till sex män respektive fem till sex kvinnor representerat vardera 

fokusgrupp.  

Ledaren kan ha påverkats av dominanta deltagare i fokusgrupperna och på så vis inte varit 

neutral i sin ledning och därmed styrt resultatet i särskild rikting (Olsson et al., 2007). 

Författaren ansågs sig själv ha en neutral inverkan på deltagarna, på så vis hade inte resultatet 

påverkats, vilket gjorde studiens resultat mer giltigt. 
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Resultatet tillförlitlighet stärktes då materialet spelades i via mobiltelefon samt diktafon för att 

hindra eventuella tekniska fel och bortfall av material. Likaså transkriberades materialet kort 

efter att fokusgrupperna genomfördes. De båda fokusgrupperna hölls kort efter varandra för 

att vidmakthålla intervjuerna till samma ämne och därmed kunde tillförlitligheten stärkas. I 

och med att det insamlade datamaterialet lästes igenom flertalet gånger och likaså lyssnades 

igenom vid flera tillfällen kunde sedan innehållet i fokusgruppsintervjuerna värderas och 

övervägas, för att tolkningen av resultatet skulle utesluta subjektiva bedömningar och besvara 

studiens syfte, bidrog detta till resultatets tillförlitlighet. Därefter analyserades materialet och 

meningsbärandeenheter lyftes fram som besvarade studiens syfte. Sedan kondenserades 

meningsenheterna och därefter bildades koder och till följd av det bildades kategorier och 

underkategorier som resultatet gestaltades i. Tillsammans med handledare diskuterades val av 

kategorier och underkategorier med tillhörande innehåll, vilket stärkte resultatets giltighet, för 

att därefter komma fram till föreliggande studies slutgiltiga resultat. Studiens giltighet stärktes 

även med citat från samtliga deltagare i studien, där citaten ansågs besvara syftet.  

Resultatet skulle kunna vara missvisande då eleverna eventuellt inte vågade säga vad de 

tyckte på grund av att de befann sig en grupp, men deltagarna hade möjligheten att avbryta 

närsomhelst under datainsamlingen. Eventuellt kände informanterna obehag, då de inte blev 

anonyma för varandra i och med att dem gick på samma skola och eventuellt hade kännedom 

om varandra. Men det var frivilligt för deltagarna att presentera sig för varandra. Känslan av 

att deltagarna eventuellt inte vågade säga vad dem tyckte och tänkte, då de diskuterade i 

grupp och inte enskilt, kan ha anfört att resultatet inte fick fram alla deltagarnas åsikter. 

Upplevelsen från antecknare och författaren i studien var att deltagarna kände sig trygga med 

att diskutera ämnet med varandra, då de satt tillbakalutade på stolarna, såg bekväma och lugna 

ut samt att deltagarna vågade uttrycka sina åsikter. Likaså hade deltagarna säkerligen inte 

anmält sig till en fokusgruppstudie om eleverna upplevde obehag av att diskutera i grupp, 

vilket tydligt framgick under samtliga informationstillfällen, det vill säga att studien baserades 

på diskussioner i grupp. 
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Konklusion  

Syftet med uppsatsen var att beskriva gymnasieelevers uppfattningar om vad som skulle 

kunna bidra till att de slutar att använda tobak. Resultatet delades in i kategorier och sedan 

underkategorier med hjälp av en innehållsanalys. Kategorin Samhällets påverkan med 

underkategorierna Kunskap om tobak och dess konsekvenser och Regler och förbud skildrade 

vilka uppfattningar som bidrog till att gymnasieelever skulle sluta bruka tobak. Deltagarnas 

uppfattningar var att exempel på hur tobak påverkar människan i form av kroppsliga och 

ekonomiska konsekvenser kunde vara bra att visas för elever på skolor, för att få dem att sluta 

bruka tobak. Likaså att det borde förekomma skrämselbilder på tobaksförpackningarna. 

Deltagarna i den andra fokusgruppen diskuterade att prisökning skulle vara ett alternativ för 

att få ungdomar att sluta bruka tobak. Det var också betydelsefullt om det förekom effektivare 

legitimationskontroll i butiker som sålde tobak. Deltagarna i den första fokusgruppen ansåg 

att det inte borde förekomma tobak i filmer och inte heller på restaurangers uteserveringar, i 

så fall olika avdelningar eller tider för det. Den andra kategorin Vuxnas engagemang med 

underkategorierna Önska om skolpersonals agerande och Vuxet ansvarstagande innefattade 

att lärarna hade en betydande roll för eleverna om de skulle sluta använda tobak, det vill säga 

att lärarna själva skulle ta avstånd från tobaken, framför allt rökning. Samtidigt skulle 

skolpersonalen vara hårdare gällnade tobaksförbudet på skolområdet och säga till elever som 

rökte på skolområdet att de inte fick röka där. Föräldrarnas roll hade också en betydande 

inverkan på ungdomar genom att barnen skulle bli bestraffade av sina föräldrar om 

ungdomarna rökte. Det var föräldrarnas uppgift att se till att deras barn slutade använda tobak 

och inte skolans uppgift. Den sista kategorin Tobaksfri skola involverade att skolan borde 

vara tobaksfri, där det inte skulle få förekomma tobak under skoltid, samtidigt ansågs det att 

användandet av tobak borde vara tabubelagt, för att få gymnasieelever att sluta använda tobak. 

Implikation  

I framtiden skulle skolor kunna arbeta med tobak på olika sätt och kommunen skulle även 

kunna utveckla och fortsätta att arbeta med ”Ett friskare Sverige” genom att exempelvis ha en 

tobaksutställning på stadsbiblioteket, för att minska ungdomars samt allmänhetens 

tobaksbruk, det vill säga en vecka där all form av hälsa uppmärksammas, inte bara goda 

matvanor och fysisk aktivitet. Fortsatt forskning inom området skulle kunna innebära att 

skolor lättare kan arbeta preventivt mot tobak genom att minska antalet tobaksbrukare om de 

har kännedom om elevernas åsikter. Vidare forskning som innefattar elevers åsikter kan bidra 
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till ett värdefullt arbete genom att se till individerna i fråga och deras åsikter. Det är 

betydelsefullt för dagens ungdomar att bli lyssnade på och fler skolor och kommuner skulle 

kunna inkluderas, för att få ett mer utbrett resultat samt för att få ett bredare perspektiv och på 

så vis kunna överföras till fler län i Sverige. Även föräldrar och personals perspektiv på vad 

som får ungdomar att sluta bruka tobak samt åsikter om hur de vill att arbetet, för att minska 

elever/ungdomars tobaksbruk ska se ut, skulle också kunna inkluderas i fortsatt forskning, för 

att få vidare kunskap om hur tobaksförebyggande arbete bör/kan fungera. 
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uppgifter. 

Hoppas vi ses!  

Amanda Johansson   Scherazade Nilsson 

amajoh09@student.hh.se   sherazade.nilsson@halmstad.se  

0708-897608    0730-753982 alt. 035-136757 

mailto:amajoh09@student.hh.se
mailto:sherazade.nilsson@halmstad.se


 

 

Bilaga 2 

Informationsbrev  

Information angående min studie om gymnasieelevers uppfattningar om vad som skulle 

kunna bidra till att de slutar att använda tobak. 

Jag studerar folkhälsovetenskap 91-120 (magisternivå) på Högskolan i Halmstad.  Eftersom 

ungdomar idag använder tobak trots att det visar sig orsaka negativa hälsoeffekter så skriver 

jag min magisteruppsats om vilka uppfattningar som bidrar till att gymnasieelever slutar 

bruka tobak. För att få reda på detta kommer jag att göra fokusgruppsintervjuer med 5-6 

elever vid 2 tillfällen det vill säga 10-12 av era gymnasieelever.  

Du som elev på XXX tillfrågas därmed om du vill delta i denna studie om vilka faktorer som 

påverkar gymnasielever att inte/sluta använda tobak.  

Fokusgrupper är en intervju som utgår från ett tiotal frågor som gruppen diskuterar där jag 

som projektledare/studieansvarig kommer att ställa frågorna. Fokusgruppsintervjun kommer 

att pågå ca 60 minuter. Intervjun spelas även in via bandspelare och anteckningar kommer att 

föras under tiden av ytterligare en student från Högskolan i Halmstad. Sedan kommer 

materialet att överföras från talspråk till skriftspråk och analyseras. Materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt och bevaras inlåst. Resultatet kommer att presenteras i form av min 

magisteruppsats och materialet kommer vid publicering att avidentifieras så att inte någon 

enskild person kan identifieras. 

Jag vill upplysa att deltagandet i studien är frivilligt och att deltagandet när som helst under 

pågående projekt kan avbrytas och på så vis behöver du inte längre delta utan särskild 

förklaring. Om du väljer att inte längre medverka kommer detta inte att påverka dina fortsatta 

studier/kontakt med skolan. Inga namn, personuppgifter eller på vilken skola respektive elever 

studerar på kommer att finnas tillgängligt för utomstående i projektet. Endast jag som 

genomför studien och min handledare kommer ha tillgång till dina uppgifter. Jag kommer att 

meddela dig om plats och tid på din skola för genomförandet av studien om du väljer att delta 

i projektet. När uppsatsen är färdig kommer den publiceras i Högskolan i Halmstads 

bibliotekskatalog DIVA.  

Vid eventuella frågor kontakta nedanstående via telefon eller e-post. 

Med vänliga hälsningar 

 

Student: Amanda Johansson           Handledare: Marie Lydell         

E-post: amajoh09@student.hh.se            E-post: marie.lydell@hh.se  

Tele: 0708-897608                                   Tele: 0705-096265  

mailto:amajoh09@student.hh.se
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Bilaga 3 

Skriftligt informerat samtycke 

Som deltagare i studien, gymnasieelevers uppfattningar om vad som skulle kunna bidra till att 

sluta använda tobak, har jag fått ta del av muntlig och skriftlig information om studien och 

förstår att mitt deltagande är helt frivilligt och jag kan när som helst välja att inte längre delta, 

utan att ange någon särskild orsak. Mina studier/betyg i skolan påverkas inte om jag väljer att 

avbryta deltagandet i studien. 

 

Deltagare:__________________________________________ 

 

Ort och Datum: _____________________________________ 

 

Namnunderskrift:____________________________________ 

 

Namnförtydligande:__________________________________ 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Projektansvarig:______________________________________ 

 

Ort och Datum:_______________________________________ 

 

Namnunderskrift:_____________________________________ 

 

Namnförtydligande:___________________________________ 

 

 



 

 

Bilaga 4 
 

Intervjuguide 

1. Vad anser ni om rökning och snusning? 

2. Vad är positivt respektive negativt med tobak? 

3. Vad och hur skulle få elever/ungdomar att inte använda tobak? 

4. Vad är en bra åtgärd för att sluta röka eller snusa? 

5. Vad förväntar ni er att skolan (personal) ska göra/uppmärksamma? 

6. Hur vill ni att skolan/personal ska agera? 

7. Hur skulle ni vilja att tobaksfri skola skulle se ut? 

8. Vad anser ni om tobaksförebyggande insatser i skolan?  

9. Vad är viktigt med att förebygga tobak? 
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