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Bakgrund: Tobaksrökning är den viktigaste enskilda bidragande dödorsaken och stod 

därmed för en tiondel av alla dödsfall i Sverige under perioden 2010-2012.  I Sverige börjar 

15 000 ungdomar röka varje år och flickor är rökare i större utsträckning än pojkar.  

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva ungdomars attityder till och erfarenheter av 

rökning, i åldern 10-19år 

Metod: En litteraturstudie användes som metod vilket är en studie där vetenskapligt material 

granskas och analyseras från tidigare genomförda studier. Artikelsökningen gjordes i 

databaserna PubMed och Cinahl och begränsades till publikations år 2003-2014. Tio stycken 

artiklar användes och målgruppen var ungdomar mellan 10-19 år. 

Resultat: det huvudsakliga resultatet presenterades i fyra temaområden, könsskillnader, den 

sociala omgivningens betydelse, ungdomars attityder till rökning och uppfattningar om risker 

och fördelar med att röka. Ungdomars relation till rökning påverkades av den sociala 

omgivningen och även familjen och vänner hade stark påverkan på ungdomars rökvanor, 

Slutsatts: Det är viktigt att vara medveten om ungdomars erfarenheter och attityder till 

rökning. Resultaten som har framkommit ur denna studie kan vara användbara vid framtida 

hälsofrämjande insatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Title: Adolescent´s attitudes to and experience of tobacco smoking – A literature review 

Department: Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde 
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Author: Lina Laursen 

Supervisor: Emelie Adamovic 

Pages:18 

Month and year: may 2014 

Keywords: adolescents, attitudes, experience and tobacco smoking,  

___________________________________________________________________________ 

Background: Tobacco smoking is the most important contributing cause of death and making 

up one .tenth of all deaths in Sweden during the period 2010-2012.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 attitudes to and experience of 

tobacco smoking, in aged 10-19. 

Method: A literature review was used as a method, which is a study of scientific materials are 

reviewed and analyzed in previous studies. Article search was made in PubMed and Cinahl 

and were limited to publication from 2003-2014.Ten articles were used and the target group 

was adolescents between ten and nineteen years. 

Results: The main result was presented in four thematic areas: Adolescent attitudes to 

smoking, gender differences, perceptions of the risks and benefits of smoking and the social 

environmental significance. Adolescents’ relation to smoking was influenced by the social 

environment. Family and friends had significant relationship with adolescents smoking status. 

Implication: It is important to have knowledge of young people's experiences and attitudes 

towards smoking. The results that have emerged from this study may be useful in future 

health promotion. 
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Inledning 

Detta är en studie om ungdomars attityder till och erfarenheter av rökning, då detta är ett 

problem som behöver uppmärksammas. Tobaksrökning är den viktigaste enskilda bidragande 

dödorsaken och stod därmed för en tiondel av alla dödsfall i Sverige under perioden 2010-

2012 (Registeruppgifter om tobaksrökningens skadeverkningar, 2014). Varje år dör 6400 

människor i Sverige på grund av rökning. Varannan rökare dör i förtid och i genomsnitt lever 

en person som röker tio år mindre än en person som inte röker. Trots att rökningen har 

minskat under flera decennier, röker en miljon personer dagligen i Sverige 

(Folkhälsoinstitutet, 2009). Enligt folkhälsoinstitutets studie Tonåringar om tobak Vanor, 

kunskaper och attityder, 2010 en studie om ungdomars tobaksvanor så börjar 15000 ungdomar 

under 18 år att röka varje år i Sverige, varav 8500 individer är flickor och 6500 är pojkar. 

Tidigare forskning har visat samband mellan rökning bland kompisar och ungas tobaksvanor, 

ungdomar som röker har oftare kompisar som även gör de. De ungas inställning till tobak 

påverkas av flera olika saker som exempelvis; skola, reklam, kompisar och föräldrar dessa 

faktorer har betydelse för vilket förhållningsätt ungdomar har till tobak och om ungdomarna 

börjar röka eller inte(Folkhälsoinstitutet, 2010). Tobaksrökning är ett av de allvarligaste hoten 

mot människors hälsa och av den anledningen behövs det ett kontinuerligt arbete för att 

förebygga rökning.  

  

Bakgrund 

Enligt Statistiska Centralbyrån röker 10 procent av männen och 12 procent av kvinnorna 

dagligen i Sverige trots rökningens väl kända risker. Tobak är en starkt beroendeframkallande 

drog och är orsaken till att så många röker trots att de är medvetna om hälsoriskerna beror 

bland annat på nikotinet i cigaretterna och det är det som gör att det är svårt att sluta röka.  

Tobaksindustrin använder sig av nikotinet för att kunna kontrollera användandet av 

cigaretterna. Det har stor betydelse vid vilken ålder man börjar röka för den ökande risken att 

bli starkt nikotinberoende men även av hälsoskäl.  



 

 

 

 

Vilket kan leda till att det blir svårt att sluta och på så sätt ökar risken för att röka under en 

längre tid. I studien ”Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder” från 2009 rökte 

ungefär hälften av ungdomarna sin första cigarett vid 13 års ålder eller 

yngre(Folkhälsoinstitutet, 2010). 

Mortaliteten påverkas av när individerna börjar röka. Riskerna ökar vid en tidig rökdebut, 

eftersom individen exponeras för tobakens skadliga effekter under en längre tid, jämfört men 

en individ som börjar röka senare. I studien visades den relativa risken att dö mellan 55-74 års 

ålder vid tidig rökdebut. En kvinna som börjar röka efter 22 års ålder har 2,4 gånger större 

risk att drabbas än en person som aldrig rökt. En individ som börjar röka vid 17-21 års ålder 

var risken 2,9 gånger större och störst var risken att drabbas för de unga som börjar redan vid 

16 års ålder eller tidigare då var risken 3,2 gånger så stor som för en ungdom som aldrig rökt. 

Vilket beror på att ungdomars ökade känslighet när kroppen växer(Registeruppgifter om 

tobaksrökningens skadeverkningar, 2014). 

Varje dag börjar 45 stycken unga personer att röka, vilket blir 16000 per år. Varannan rökare 

dör av en rökrelaterad sjukdom. De personer som börjar röka utsätter sig för dubbelt så stor 

risk att dö en för tidig död som en person som aldrig har rökt.  Varje tänd cigarett producerar 

4000 olika ämnen, dessa ämnen har skadlig effekt på kroppen och fyrtio av dessa ämnen kan 

orsaka cancer. En rökare får i sig en fjärdedel av röken resterande rök andas ut och sprids till 

personer i rökarens omgivning, dessa blir passiva rökare(Cancerfonden, 2014).  

Passiv rökning under en längre period innebär samma hälsorisker som för rökaren. I Sverige 

dör ungefär lika många individer av passiv rökning som av trafikolyckor. Enligt 

Socialstyrelsen dör 12000 personer varje år på grund av sin rökning. Vilket innebär att 

rökningen står för mer vart tionde dödsfall hos individer i Sverige (Cancerfonden, 2014). 



 

 

 

 

 

 

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). Det är sedan 

länge känt inom vetenskapen att ungas experimenterande med cigaretter har ett tydligt 

samband samt en ökad risk att bli tobaksberoende som vuxen (Folkhälsoinstitutet, 2010).  

Konsekvenserna av rökning 

Folksjukdomar är de sjukdomar som drabbar ett stort antal människor och förbrukar många 

resurser inom hälsa och sjukvården. De stora rökrelaterade folksjukdomarna är lungcancer, 

hjärtinfarkt, stroke samt Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). De flesta som röker i 

Sverige kan nämna minst en allvarlig tobaksrelaterad sjukdom, trots det så röker en miljon 

svenskar dagligen och lika många röker ibland. Att individer inte slutar röka trots att de är 

medvetna om tobakens kända risker är främst för de beroendeframkallande egenskaperna hos 

cigaretten, nikotinet. Det är inte bara det kända ämnet nikotin som är beroende framkallande i 

cigaretter det finns andra ämnen i tobaken som förstärker beroendet, flera viktiga sociala, 

sensoriska samt psykologiska faktorer. Genom att man andas in tobaksröken gör att det är 

särskilt skadligt för kroppen och hälsan. Omkring 3300 av de 3700 fall per år orsakades av 

rökning enligt beräkningar mellan 2010-2012. År 2012 avled 91900 individer i Sverige, av 

dessa personer dog 20 procent av rökrelaterade folksjukdomar och 38 procent dog av en 

rökrelaterad sjukdom. Sammanlagt 18000 individer som dog i rökrelaterade folksjukdomar 

beräknads 8000 personer ha dött av rökningen vilket motsvarar 45 procent(Registeruppgifter 

om tobaksrökningens skadeverkningar, 2014). 

I år ska de nationella delmålen uppnås för tobak som har antagits av riksdagen, ett av dessa 

delmål går ut på att halvera antalet ungdomar som börjar snusa eller röka, år 2014 ett delmål 

som gjort framsteg men det är fortfarande en bit kvar för att ha uppnått målet. Tidigare 

forskning har visat samband mellan rökning bland kompisar och ungas tobaksvanor, 

ungdomar som röker har ofta kompisar som även gör de.  



 

 

 

 

 

De ungas inställning till tobak påverkas av flera olika saker som exempelvis; skola, reklam, 

kompisar och föräldrar dessa faktorer har betydelse för vilket förhållningsätt ungdomar har till 

tobak och om ungdomarna börjar röka eller inte(Folkhälsoinstitutet, 2010). Genom att följa 

ungdomars tobaksvanor och vad som påverkar deras val samt deras attityder till rökning och 

hur dessa har förändras kan ett förebyggande arbete riktat till ungdomar 

utvecklas(Folkhälsoinstitutet, 2010).  

Det viktigaste instrumentet för att minska cigarett användning i världen är enligt 

(Världshälsoorganisationen, 2010) att höja priserna på tobak. Även (världsbanken, 1999) 

anser att ett högre pris på tobak är det mest betydelsefulla sättet att minska rökning då det 

påverkar priskänsliga grupper som exempelvis ungdomar. Höjs tobaksskatten med cirka 10 

procent skulle tobakskonsumtionen minska med ungefär 4 procent i ett höginkomstland som 

exempelvis Sverige (Folkhälsoinstitutet, 2010).  

Enligt studien ”Tonåringar om tobak vanor kunskaper och attityder” finns det ett tydligt 

samband mellan föräldrars rökvanor och deras barns, vilket kan bidra till att deras barn börjar 

röka och utvecklas till dagligrökare. Vuxna fungerar som förebilder vad det gäller ungdomars 

tobaksvanor. Enligt forskare väljer ungdomar vänner med likande beteende samt attityd till 

tobak. Flera faktorer har betydelse om vilken inställning unga får till rökning, då de påverkas 

från många olika håll och därför är det av stor vikt att förebyggande insatser består av flera 

olika komponenter för att få ett bra resultat. Ungdomar behöver informeras med relevant 

information om rökningens konsekvenser (Folkhälsoinstitutet, 2010). 

Attityder och kunskaper 

År 2009 genomfördes en studie med 7740 deltagare i åldrarna 13,15 samt 17 år, dessa 

ungdomar fick svara på ett antal frågor bland annat om deras attityder till och kunskap om 

rökning. En person som inte röker beskrivs med positiva attribut som populär, duktig i idrott, 

självständig och smart. Rökaren beskrevs istället men negativa attribut som osäker, dålig i 

skolan och en person med dålig attityd. Svaren skiljde sig från rökarna och de personer som 

inte använde tobak. Rökarna ansåg att egenskaperna passade lika bra in på både de personer 

som rökte och ickerökare, medan personer som inte rökte valde olika alternativ för de 

personer som använde tobak och de som inte gjorde de.  

 



 

 

 

 

 

Dem yngsta deltagarna som deltog i studien var mer generellt benägna att välja olika 

egenskaper på rökare och ickerökare, medan de äldre deltagarna oftare valde svarsalternativ 

att egenskaperna passar in på båda parter(Folkhälsoinstitutet, 2010). De flesta av ungdomarna 

var positivt inställda till återgärder som försvårare samt förhindrar tobaksbruk som 

exempelvis ökat pris på tobak, åldersgräns samt rökförbud. Undervisning om rökning i skolan 

var mer än hälften av ungdomarna positivt inställda till. Likaså rökförbud på uteserveringar 

samt rökfri skoltid för både elever samt personal fick stark repsons hos ungdomarna.  

 

Det förekom en del åldersskillnader i studien, då 13 åringar var mer positivt inställda till 

förbuden än de äldre ungdomarna, då rökning ökar med åldern kan det vara orsaken. Det var 

inte så stora skillnader mellan de individer som rökte och ickerökare vad det gäller kunskapen 

om tobak, dock var inte många individer som var medvetna om hur många som dör av sin 

egen rökning. Minst verkar unga ha kunskap om nikotinberoendets styrka vilket är 

oroväckande om det innebär en kunskapsbrist, det kan även bero på att unga inte tar till sig 

kunskapen. Det är många ungdomar som betonar sitt självbestämmande, som en del av den 

psykologiska utvecklingsprocessen och en hypotes är att de på så sätt förminskar risken att bli 

beroende ”jag har kontroll, jag är inte beroende, jag kan sluta när jag vill”(Folkhälsoinstitutet, 

2010). 

Könsskillnader 

De var endast små skillnader mellan flickor och pojkar. De var flest flickor som ville ha 

undervisning om tobak på skoltid, trots att de generellt hade mer kunskap om tobak än 

pojkarna. Fler flickor än pojkar ansåg att tobakspriset borde höjas samt att tobaksförsäljning 

borde förbjudas i mataffärer. Den största skillnaden mellan könen var frågan som gällde hur 

huden påverkades av rökning, vilket fler flickor än pojkar var medvetna om 

(Folkhälsoinstitutet, 2010). 

Folkhälsovetenskaplig betydelse 

Tobaksrökning är ett av de allvarligaste hoten mot människors hälsa och av den anledningen 

behövs det ett kontinuerligt arbete för att förebygga rökning (Cancerfonden, 2014). 



 

 

 

 

 

 Därför är det av stor vikt att undersöka bakomliggande orsaker till varför ungdomar börjar 

röka, och genom preventiva insatser kunna förebygga och minska förekomsten av negativa 

hälsoeffekter hos individen och förbättra hälsan hos hela befolkningen(Folkhälsoinstitutet, 

2010).  

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva ungdomars attityder till och erfarenheter av rökning, i 

åldern 10-19år 

Metod 

Design 

En litteraturstudie användes som metod för att belysa problemområdet, vilket är en studie där 

vetenskapligt material granskas och analyseras från tidigare genomförda studier av andra 

författare. Den allmänna litteraturstudien användes och angreppssättet ”integrative literature 

study”. 

Datainsamling och urval 

Det granskade materialet bestod av vetenskapliga artiklar som främst hittades i databasen 

PubMed men även i databasen Cinahl.  

Databasen PubMed innehåller ett brett område inom medicin, omvårdnad och odontologi och 

därför ansågs denna databas vara högst relevant för studiens syfte. Sökorden som användes 

var följande; smoking, adolecents, experience, attitudes, behaviour, habits. Dessa ord 

kombinerades ihop på olika sätt för att hitta relevanta artiklar till studien.   

Tidsperioden begränsades till 2003-2014. Artiklarna som inkluderades var svensk eller 

engelsk språkiga och urvalsgruppen i den här studien var ungdomar 10-19 år utifrån World 

health organization`s defintion av adolescents. Det är inte lät att göra den här definitionen av 

ungdomar, eftersom olika länder och kulturer benämner definitionen olika och använder 

benämningen i olika sammanhang. Författaren valde att angränsa sig till denna urvalsgrupp 

för att försäkra sig om att inte utesluta någon relevant åldersgrupp.  



 

 

 

 

 

En avgränsning som gjordes i studien var att endast ta med artiklar som innefattade 

åldersgrupperna 10-19 år resterande artiklar exkluderades. Sökningen begränsades ytterligare 

genom att artiklar som inte var original artiklar exkluderades samt artiklar som endast bestod 

av ickerökare. Dessutom exkluderades artiklar som publicerats före år 2003 och artiklar som 

inte blivit godkända av etisk kommitté. Sökningen resulterade i att tio artiklar användes i 

denna litteraturstudie.(tabell 1) 

 

Tabell 1. Översikt av sökta artiklar  

 

 

Databearbetning/analys   

Efter att artikelsökningen gjorts bearbetades och analyserades de artiklar med relevanta 

abstrakt för studiens syfte och valdes därefter ut och en bedömning gjordes av artiklarnas 

helhet. Därefter lästes alla valda artiklar och de artiklar som inte längre ansågs relevanta för 

studien sorterades bort. De tio artiklar som återstod lästes därefter grundligt av författaren till 

studien. Därefter analyserades de kvalitetsbedömda artiklarna och lästes ett flertal gånger för 

att säkerställa att ingen viktig information fallit bort. 

Databas Sökord Träffar  Lästa 
abstract  

Lästa 
artiklar 

Utvalda 
artiklar 

Cinahl 

 
Smoking,adolescents 
Attitudes,adolescents 
smoking attitudes 

   267 
 
 
 
 

 

     58     25     4 

Pubmed 

 
Experience,smoking,                                                   
Habits, 
behaviour,adolescents, 
Adolescents smoking 
behavior, smoking 
behavior adolescents, 
Adolescents smoking  
Habits 

  289                         43                                                   19     6 

      



 

 

 

 

 

 De kvalitetsbedömda artiklarna bearbetades slutligen tematiskt vilket resulterade i fyra 

temaområden, könsskillnader, den sociala omgivningens betydelse, ungdomars attityder till 

rökning och uppfattningar om risker och fördelar med att röka. 

Etiska överväganden 

Artiklar som inte blivit godkända från etisk kommitté uteslöts från studien. Samtliga artiklar i 

litteraturstudien redovisades och resultat relaterade till syftet presenterades (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

Resultat 

Ungdomars Attityder till rökning 

Ungdomar har fel uppfattning om rökning och de tror att det är mindre riskfyllt än andra 

riskbeteenden som exempelvis; droger och alkohol vilket är felaktigt och de är inte medvetna 

om röknings kortsiktiga beroende framkallade karaktär. Det är många ungdomar som är 

medvetna om riskerna men överskattar sin personliga förmåga genom att de tror att de kan 

sluta innan de blir beroende och innan rökningen påverkar deras hälsa (Aryal, Petzold, 

Krettekt , 2013). 

 Enligt Theory of planned behaviour kommer ungdomar att börja röka om det tror att 

beteendet kommer att leda till ett resultat som de tycker är betydande.  En person som röker 

har en mer positiv attityd till rökning och anser sig ha större beteende kontroll när personen 

röker. Individen uppfattar det som att andra förväntar sig att individen ska röka och med det 

så anser individen att rökningen är en del av dennes identitet. I grundskolan så baseras 

elevernas attityder på närståendes åsikter och attityder till beteendet exempelvis föräldrar 

vilka oftast har en negativ inställning till riskbeteendet. I högstadiet bildar eleverna sin egen 

uppfattning och personlig attityd till rökningen genom beteende upplevelser. Avsikten för att 

gymnasieelever skulle börja röka var attityden till rökning, tidigare uppfattningar samt 

beteenden i förhållande till rökning och vad andra ansåg att de borde göra (Hassandra, 

Vlachopoulos, Kosmidou, Hatzigeorgiadis, Goudas, Theodorakis, 2011).  



 

 

 

 

 

I en studie rapporterade 54 procent av de tillfrågade ungdomarna att de med 100 procents 

säkerhet skulle kunna sluta röka. Dessa uppgifter antyder att unga inte är fullt medvetna om 

rökningens beroendeframkallande art( Aryal, Petzold, Krettekt , 2013). 

Individer upplever biologiska, sociala, kognitiva samt känslomässiga förändringar under 

tonåren som påverkar deras beteende val som exempelvis experimenterande med 

ohälsosamma beteenden som rökning. Rökning medför allvarliga hälsorisker och ungdomars 

beteendemönster sträcker sig ofta in i vuxenlivet (Hassandra, Vlachopoulos, Kosmidou, 

Hatzigeorgiadis, Goudas, Theodorakis, 2011). 

Könsskillnader 

Unga män var mer benägna att anmäla att det hade hamnat i trubbel på grund av rökning än 

unga kvinnor. Observerade könsskillnader i den aktuella studien tyder på att flickors 

experimenterande med cigaretter i vissa fall förstärks medan pojkars straffas. Det är även fler 

flickor än pojkar som anser att de ser häftiga ut när de rökar och känner sig vuxna ( Brady,                       

Song, Halpern-Felsher, 2008). Kvinnliga rökare förknippas med social erfarenhet, 

självförtroende samt uppror, medan manliga rökare associeras med social otrygghet. Enligt en 

studie från Nord Irland förknippar kvinnor rökning med kvinnlighet och romantik medan 

pojkar kopplar rökningen med att vara cool, hård och maskulin (Fredriksen, Lykke-

Mortensen,Vinther-Larsen, 2008). Det finns ett starkare samband mellan attityden till 

rökvanor bland flickor än pojkar. Det är även möjligt att det är skillnad mellan elever som har 

en positiv bild av skolan och de elever som har en neutral bild på skolan vad det gäller 

attityden till rökning (Fredriksen, Lykke-Mortensen,Vinther-Larsen, 2008).  

Tidigare studier menar att genusrollen spelar roll när det kommer till rökning. I tonåren är 

vänskap ofta könsspecificerat, och på grund av detta är det möjligt att unga kvinnor har 

inflytande på varandras attityder till rökning och unga män influeras av varandra. Och på så 

sätt formar och påverkar de varandra (Fredriksen, Lykke-Mortensen, Vinther-Larsen, 2008). 

Stora könsskillnader noterades i en studie där finländska ungdomars rökvanor jämfördes med 

ryska ungdomars rökvanor. 29 procent av pojkarna i ryssland rökte och 19 procent av 

pojkarna i Finland, medan 7 procent av flickorna rökte i ryssland och 21 procent av flickorna i 

Finland rökte dagligen (Kemppainen, Tossavainen, Vartiainen, Jokela, Puska, Pantelejev, 

Uhanov, 2006).  



 

 

 

 

 

Rökning bland flickor är mindre vanligt i Iran beroende på föräldrarnas ogillande. Vilket 

innebär att cigarettrökning överlag är mindre vanligt bland flickor i Iran än hos 

pojkar(Mohammadpoorasl, Nedjat, Fakhari, Yazdani, Rahimi Foroushani, Fotouhi, 2012). 

Uppfattningar om risker och fördelar med att röka 

Unga som röker hela cigaretter var mer villiga att berätta om både fördelarna och riskerna 

med rökning. De positiva konsekvenserna av att röka ansåg de vara att, känna sig avslappnad, 

att de kände sig coola och känslan av att vara vuxen.  

 

De negativa konsekvenserna av rökning ansåg de vara att råka ut för problem, svårt att andas 

och att vänner blev upprörda av riskbeteendet. Mer än hälften av de tillfrågade eleverna som 

ingick i studien talade om fördelarna med att röka (Brady, Song, Halpern-Felsher, 2008). 

 De individer som har större erfarenhet av rökning upplever flera av rökningens negativa 

konsekvenser. Positiva upplevelser av rökning förstärker ungdomarnas rökvanor och de 

positiva fördelarna med att röka överväger de risker de upplever vid rökning vilket gör att de 

inte avskräcks från att röka då fördelarna väger upp deras beteende (Kemppainen, 

Tossavainen, Vartiainen, Jokela, Puska, Pantelejev, Uhanov, 2006).  

I studien ”Perceived risks ande benefits of cigarette smoking among Nepalese adolescents : a 

population based cross-sectional study” bads deltagarna att berätta om fördelarna och 

nackdelarna med rökning. De fysiska och sociala riskerna som ungdomarna ansåg var bland 

annat dålig andedräkt, lungcancer, andningssvårigheter, lukta som en askkopp och de fyra 

upplevda fördelarna som ungdomarna nämnde var följande; känner sig avslappnad, populär 

och känner sig vuxen (Aryal, Petzold, Krettek, 2013). I en studie som gjorts svarade 64 procent 

av ungdomarna ett självklart ja på frågan om det var en fördel att röka. En oroande upptäckt 

var att 41-47 procent av ungdomarna svarade att det var bra att röka för att inte gå upp i vikt 

(Bodde, Seo, Torabi, 2007). 

 

Av de deltagare som inte hade någon erfarenhet av rökning, ansåg dessa ungdomar att sociala 

fördelarna var viktiga för de.1,59 gånger större än för de andra deltagarna som inte upplevde 

depå likande sätt. Ungdomar börjar röka eftersom de tror att rökningen medför sociala 

förmåner (Hannan, Filice, Joseph, Lando, 2003). 

 



 

 

 

 

 

Den sociala omgivningen betydelse  

Vännernas och familjens beteende är viktiga faktorer som påverkar ungas rökning. Unga som 

är uppväxta i högutbildade familjer hade mer sällan nära vänner samt föräldrar som röker, 

jämfört med ungdomar från lägre utbildade familjer(Kuntz, Lampert, 2013). Familjen har stor 

påverkan på ungdomars rökvanor och har en viktig roll när det kommer till ungas beteende 

och speciellt när det gäller experimenterandet med rökning.  

 

Gymnasieelevers avsikt med att röka var attityden till rökning och uppfattningar om vad de 

tror andra tycker att de borde göra. Föräldrar har ett stort inflyttade på sina barns rökvanor, då 

ungdomar lärde sig när de observerade sina föräldrar röka när de var mindre. Föräldrarnas 

inställning till rökning bidrog till endast till ungdomarnas avsikt att röka i grundskolan. Vilket 

antyder att när ungdomarna var yngre påverkar föräldrarnas attityder till rökning men när 

eleverna blir äldre avtar denna effekt och ersätts eventuellt av föräldrarnas eventuella direkta 

rökvanor (Hassandra, Vlachopoulos, Kosmidou, Hatzigeorgiadis, Goudas, Theodorakis, 

2011). 

 

Om barn utsätts tidigt för föräldrarnas rökvanor kan det påverka ungdomar att röka i 

framtiden. Tidigare studier visade att föräldrarnas rökning påverkar sina barn negativt. Vilket 

kan vara att ungdomar ser rökning som en symbol för mognad och makt. Enligt studiens 

resultat är ungdomar som har föräldrar som röker mer medvetna om tobaksrelaterade 

sjukdomar, vilket skulle kunna innebära att ungdomar som har föräldrar som röker är mer 

pålästa eftersom de har utsätts för rök under sin uppväxt. Dock har barn till föräldrar som 

röker en större risk att börja röka (Sousa, Ramos, Dias, Barros, 2011). 

 

Ungdomar spenderar sin största del av sin tid på skolan och därför är det inte så förvånade att 

skolan har en stor inverkan på ungdomars liv. Familjen och vänner har stark påverkan på 

ungdomars rökvanor, enligt en studie så har en ungdom som lever med två föräldrar som båda 

röker 53 procent risk att själv testa att röka. Påtryckningar från vänner eller 

bekantskapskretsen kan få unga att börja röka men ungdomar kan även tänkas välja vänner 

utifrån deras röknings status. Ungdomar börjar röka av flera olika anledningar, för att passa 

in, bli populär och påverka sin status och sin sociala position i jämställdhetsgruppen 

(Fredriksen, Lykke-Mortensen, Vinther-Larsen, 2008). 



 

 

 

 

 

Att börja röka i ung ålder ökar risken för att utveckla ett riskbeteende och röka i vuxen ålder, 

även en engångsföreteelse ökar risken. Ungdomar som röker är ett komplicerat beteende då 

det är så många olika faktorer som spelar in förutom ålder och kön. Som social miljö samt 

social status. Enligt studier finns det ett tydligt samband mellan ungdomars rökvanor och ett 

allmänt rikstagande beteende, nära vän som röker och positiv inställning till tobak. 

 

 Röker en person i familjen så ökar risken för att ungdomar ska börja röka, speciellt om 

personen i fråga är fadern i familjen (Mohammadpoorasl, Nedjat, Fakhari, Yazdani, Rahimi 

Foroushani, Fotouhi, 2012). Stress kan vara en bidragande faktor till att ungdomar börjar 

röka, elever känner sig stressade när de börjar på en ny skola eller övergången mellan 

högstadiet till gymnasiet. 

 I en studie rapporterade gymnasier elever att de klarat av stress genom att röka, unga 

uppfattar det som att cigarettrökning hjälper de att minska stressen (Hannan, Filice, Joseph, 

Lando, 2003). 

 Konsekvenserna av rökning bland ungdomar är välkända, rökning har en direkt effekt på 

hälsan och påverkar individer samt samhället på både kort och lång sikt (Sousa, Ramos,  

Dias, Barros, 2011). 

 

 

Tabell 2. Sammanställning av artiklar 

 

Författare 

och år 

Plats 

för 

studien 

Antal 

deltagare 

Studiedesign/metod Resultat Slutsats 

Brady,Song, 

Halpem-

Felsher 

(2008) 

 

USA 155 

 

Tvärsnuttsanalys, 

Frågeformulär 

 

Högre grad av 

experimenterande 

var associerade 

med ökad 

sannolikhet för att 

rapportera positiva 

eller negativa 

konsekvenser . 

Några 

könsskillnader 

framkom   

 

Ungdomar upplever både positiva och 

negativa konsekvenser med 

experimenterandet av rökning. De 

förebyggande och ingripande insatserna mot 

rökning bör förstå att positiva konsekvenserna 

av rökning kan förekomma 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mohammadpoorasl,   Nedjat, 

Fakhari, Yazdani, Rahimi 

Foroushani, Fotouhi 

(2012) 

 

Nord 

västra  

Iran 

 

4903 

 

självadministrerat 

frågeformulär 

 

Cigarettrökning är 

minimal i Tabriz 

stadens ungdomar 

, särskilt hos 

flickor 

 

Resultaten av denna studie 

motiverar  att anta mer seriösa 

åtgärder i början av tonåren och  

under tonårsperioden 

 

Hannan, 

Filice, 

Joseph, 

Lando(2003) 

 

USA 

 

829 

 

Tvärsnitts 

undersökningar av 

slumpmässigt utvalda 

gymnasieelever, 

enkät  

 

Känsligheten var  

vanligare bland 

elever som 

upplevde att 

rökningen gett 

sociala förmåner, 

eller som var  

tolerant mot tobak 

och inte lika 

vanligt bland de 

elever som 

upplevde 

kortsiktiga 

Ytterligare studier bör bekräfta 

den ökade känslighet och dess 

bakomliggande mekanismer . 

Vare sig i samband med nionde 

klass eller med det första året i 

en ny skola . utgör en viktig 

möjlighet för prevention 

 

Sousa, Ramos,                     

Dias, Barros 

(2011)    

 

Portugal 

 

30 

 

Semi-strukturerade 

enskilda intervjuer 

 

Ungdomar föreslog 

olika förklaringar 

till vuxna och 

ungdomars 

rökvanor . Även i 

allmänhet 

människor 

tobaksbeteende var 

främst relaterade 

till beroende , i 

tonåren är det som 

avses att förknippas 

med status och för 

att hålla upp 

sociala relationer 

 

Studien påpekar vikten av kamrater vid 

socialisering inom tobakskonsumtionen 

 

Aryal,, 

Petzold, 

Krettekt 

 (2013) 

 

Nepal 

 

352 

 

 

Populationsbaserad 

tvärsnittsstudie , 

semistrukturerade enkäter 

intervju. 

 

fyra upplevda 

komponenter 

identifierades 

fysiska risker 1 

som cancer och 

hjärtsjukdomar, 

fysiska risker 2, 

dålig andedräkt, 

sociala risker, lukta 

som en 

askkopp, hamna i 

trubbel och sociala 

förmåner; se cool 

ut, bli populär och 

avslappnad. 

 

För att förhindra och motverka att ungdomar 

börjar röka bör framtida hälsointerventioner 

fokusera på att motverka de sociala fördelarna 

med att röka och inte bara upplysa om 

hälsorisker.  

 

Kuntz,  

Lampert                                     

(2013) 

 

 

 

Tyskland 

 

17 641 

 

datorstödd personlig 

intervju utförd av 

studieläkare, 

pappersbaserade enkäter 

 

tonåringars 

rökvanor var starkt 

relaterade till deras 

personliga 

utbildningsnivå  

 

risken för att en tonåring ska börja röka 

påverkas av sin egen utbildningsnivå snarare 

än deras föräldrars. utbildning.  

 



 

 

 

 

 

negativa effekter 

av rökning på 

hälsan och att 

hygienen var 

viktig för dem 

Bodde,Seo , 

Torabi(2007) 

 

USA 

 

år 2000:2923 

år 2004:5423 

 

skolbaserad  

undersökning,  

2 stegs-kluster 

 provtagnings 

metod , enkät 

 

Ungdomars 

nuvarande och 

etablerade 

rökvanor 

inkluderade 

exponering för 

miljö tobaks rök i 

hemmet eller i 

bilar, exponering 

för pro - tobak 

meddelanden, 

upplevde nytta av 

att röka , och 

upplevde inbördes 

acceptans av 

rökning 

 

Resultaten av denna studie 

garanterar att mer kraft och 

resurser bör läggas på att 

förhindra att ungdomar utsätts 

för miljötobaksrök 

 

Kemppainen, 

Tossavainen, 

Vartiainen, 

Jokela,Puska, 

Pantelejev 

,Uhanov 

(2006)  

 

Ryssland 

Och 

Finland 

 

385Ryssland  

2098 finland 

 

självadministrerade  

enkät    

 

familj och bästa 

vänner s rökvanor  

hade ett 

positivt samband 

med ungdomars 

rökning , både 

direkt och indirekt 

 

Östra Europa behöver stöd i 

planeringen av effektiva 

strategier för hälsofrämjade 

interventioner bland unga. 

Kampen mot tobaksbruk kräver 

internationellt samarbete. 

 

Hassandra, 

Vlachopoulos, 

Kosmidou, 

Hatzigeorgiadis, 

Goudas, 

Theodorakis 

(2011) 

 

Grekland 

 

763 

 

Barn och föräldrar 

fick enskilt svara på 

en enkät 

 

elevernas 

attityder , 

subjektiv norm , 

upplevd 

beteendekontroll , 

självidentitet och 

avsikt 

successivt ökat 

över de tre 

betygsstegen med 

högre medel 

motsvarande 

högre årskurser 

bestämningsfaktorer för rökning 

varierar mellan tidiga och sena 

tonåren och att dessa 

skillnader måste tas i beaktande 

vid utformningen av antirök 

hälsoutbildnings 

program i skolorna  

 

 

Fredriksen, 

Lykke-Mortensen, 

Vinther-Larsen 

(2008) 

 

Danmark 

 

2913 

 

Studien var 

byggd på 

tvärsnittsdata. 

Multinivå-analys 

användes för att 

uppskatta 

sambandet mellan 

de olika 

faktorerna. 

 

Varje social-

kognitiv faktor 

var starkt 

förknippad med 

livstids rökning.  

Av de tre 

gruppnivåerna i 

skofaktorer hade 

könsgruppen i 

skolklassen den 

starkaste effekten 

på rökning. 

 

För att motstå trycket att röka 

krävs self-efficacy, vilket är 

starkt förknippat med 

livsstilsrökning. 

 

 



 

 

 

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion  

 
Syftet med denna studie var att beskriva ungdomars attityder till och erfarenheter av rökning, i 

åldern 10-19 år. Resultatet visade att ungdomars uppfattning om risker och fördelar med att 

röka var faktorer som hade stor inverkan vid valet av att börja röka eller inte, likaså 

könsskillnader. Även den sociala omgivningen och ungdomars attityder till rökning hade en 

stor inverkan på ungdomars första kontakt med tobaksrökning och valet att bi behålla 

beteendet.  

Enligt resultatet från litteraturstudien så är unga män mer benägna att berätta att de hamnat i 

trubbel på grund av rökning än unga kvinnor. Observerade könsskillnader i den aktuella 

studien tyder på att flickors experimenterande med cigaretter förstärks i vissa fall medan 

pojkars straffas. Fler flickor än pojkar anser att de ser häftiga ut när de röker och känner sig 

vuxna (Brady, Song, Halpern-Felsher, 2008). Kvinnliga rökare förknippas med social 

erfarenhet, självförtroende samt uppror, medan manliga rökare associeras med social 

otrygghet (Fredriksen, Lykke-Mortensen, Vinther-Larsen, 2008). Föräldrar och vänner har 

visat sig ha stor inverkan på ungdomars rökvanor. Denna inverkan kan sannolikt bero på att 

ungdomarna observerat sina föräldrar röka under uppväxten (Hassandra, Vlachopoulos, 

Kosmidou, Hatzigeorgiadis, Goudas, Theodorakis, 2011). Barn som har föräldrar som röker 

är mer medvetna om tobakens skaderisker, dock är det mer sannolikt att de börjar röka, än 

ungdomar som inte blir utsatta för cigarettrök i hemmet (Sousa, Ramos, Dias, Barros, 2011). 

Påtryckningar från vänner eller bekantskapskretsen kan få unga att börja röka men ungdomar 

kan även tänkas välja vänner utifrån deras röknings status (Fredriksen, Lykke-Mortensen, 

Vinther-Larsen, 2008). 

 

Litteraturstudiens resultat har gett bra information kring ungas uppfattningar om risker och 

fördelar med att röka. Unga som röker hela cigaretter var mer villiga att berätta om både 

fördelarna och riskerna med rökning. De positiva konsekvenserna av att röka ansåg de vara 

att, känna sig avslappnad, att de kände sig coola och känslan av att vara vuxen. De negativa 

konsekvenserna av rökning ansåg de vara att råka ut för problem, svårt att andas och att 

vänner blev upprörda av riskbeteendet.  



 

 

 

 

 

Mer än hälften av de tillfrågade eleverna som ingick i studien talade om fördelarna med att 

röka (Brady, Song, Halpern-Felsher, 2008). Resultatet i denna studie visar att ungdomar har 

fel uppfattning om rökning och de tror att rökning medför mindre risker än andra 

riskbeteenden som exempelvis; droger och alkohol vilket är felaktigt. Ungdomar är även 

omedvetna om rökningens beroendeframkallande karaktär och överskattar sin egen förmåga 

genom att tro att de kan sluta innan det påverkar deras hälsa och innan de blir beroende 

(Aryal, Petzold, Krettekt , 2013). 

Att fler flickor än pojkar röker kan bero på att killar i tonåren oftast rör på sig mer och utövar 

sporter och får på så sätt status. Det är även mer accepterat att tacka nej av anledningen att 

rökningen påverkar deras presentationer i sporten. Ungdomar har ett behov av att passa in i 

sociala grupper och rökningen kan tillfredsställa detta behov.  Rökande ungdomar skapar en 

gemenskap och detta är värt risken att röka.  

Ungdomar som under sin uppväxt växt upp med rökande föräldrar upplever rökningen som ett 

naturligt beteende, då de inte har erfarenhet från hur ett hem ser ut utan tobak.  

Många ungdomar uppger att nackdelarna med att röka är att bland annat att personen luktar 

rök, har dålig andedräkt. De är medvetna om tobakens skaderisker och trots det så anser de att 

de sociala och psykiska konsekvenserna av rökningen väger upp nackdelarna.  

 

Metoddiskussion 

Denna litteratur studie bestod av vetenskapliga artiklar, dessa har granskats och analyserats av 

författaren. Artikelsökningen genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed. Vilket 

resulterade i tio stycken artiklar som användes i studiens resultat. Databasen PubMed 

behandlar ett brett område inom medicin, omvårdnad samt odontologi (Forsberg & 

Wengsröm, 2010) och därmed ansågs denna databas vara relevant i förhållande till studiens 

syfte. Databasen Cinahl användes för att komplettera artikelsökningen i PubMed. Flera olika 

sökord användes för att hitta relevanta artiklar som passade studiens syfte. Dessa var följande, 

smoking, adolecents, experience, attitudes, behaviour, habits. 

En nackdel med valet av sökord och exklusions kriterier kan ha varit att sökningen gjordes för 

bred och att det därför generade i ett relativt stort antal träffar. En reflektion är att efter att 

artikelsökningen gjorts, är att författaren kunde ha försökt göra en snävare sökning. 



 

 

 

 

 

 Det kunde möjligtvis ha lagts mer tid på att hitta flera relevanta artiklar till studien då tio var 

minimum antal artiklar som fick ingå i resultatet och det kan ha varit av värde att ha fler 

artiklar då det hade funnits fler att välja mellan och inkludera. I studien inkluderade endast 

original artiklar mellan åren 2003-2014, detta för att redovisa den mest aktuella kunskapen 

som speglar samhällets utveckling på senare år. Artiklarna som inkluderades i denna studie 

var publicerade från 2003 och framåt. Artiklar med endast informanter som inte rökte 

exkluderades eftersom dessa inte har lika stor erfarenhet av rökning. Samtliga artiklar som 

inkluderas i studien har blivit godkända av etisk kommitté.  Fördelen med att göra en 

litteraturstudie är att en sammanfattning görs av redan publicerat material och vad aktuell 

forskning anser om det valda området och på så sätt så har de redan gjort en del av arbetet. 

Nackdelen med att göra en litteraturstudie är att en tolkning görs av det man ser och hur 

författaren uppfattar sambandet behöver inte betyda att dessa samband stämmer om man 

skulle räkna på det statistiskt. Det är inte lika stor trovärdighet som när sambandsanalyser 

inom statistik görs. 

Slutsatts 

Det huvudsakliga resultatet är indelade i fyra temaområden den sociala omgivningens 

betydelse, ungdomars attityder till rökning, könsskillnader och uppfattningar om risker och 

fördelar med att röka. Dessa olika temaområden beskriver hur unga människors rökbeteenden 

påverkas av den sociala omgivningen. Ungdomars behov av att passa in och känna sig häftiga 

och vuxna ökade risken för att det började röka. Familj och vänner har visat sig ha ett 

samband med unga personers rökning. Röker en person i familjen eller en nära vän ökar 

benägenheten att ungdomar börjar röka. Resultaten som har framkommit ur denna studie kan 

vara användbara vid framtida exempelvis utformning av hälsofrämjande insatser och vid 

avvänjningsprogram för att minska ohälsa hos individen samt de kostnaderna som rökning 

innebär för samhället. Att vara medveten och ha kunskap om ungdomars erfarenheter och 

attityder till rökning är viktig kunskap som kan medföra positiva effekter på insatserna. 

Vuxnas ansvar gentemot rökning samt ungdomar bör diskuteras. I förebyggande syfte är 

denna information värdefull, för att vid ett tidigt stadium förhindra att fler unga börjar röka, 

men även för att kunna hjälpa de unga som redan röker ur sitt beroende. 
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