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Sammanfattning  

 

 T. Clevenpalm. Föräldrars attityder till tobak och betydelsen för ungdomars egen 

tobaksanvändning 

 

Bakgrund: Den högsta andelen av unga rökare i Europa har rapporterats från Österrike, 

Bulgarien och Ryssland. Tobaksanvändningen bland ungdomar har blivit ett 

folkhälsoproblem i hela världen, även om det har skett en minskning av tobaksbruket sedan 

1990-talet. Mål: Målet med denna uppsats var att studera om ungdomars tobaksvanor 

påverkas av föräldrarnas tobaksvanor respektive föräldrarnas attityd till tobak. Syftet var även 

att studera könsskillnader. Metod: Uppsatsen använder data från en tvärsnittsundersökning 

utförd i Gävleborgs län under 2008. Undersökningen syftade till att kartlägga drog- och 

rökvanor hos ungdomar i årskurs nio, men i denna uppsats riktar sig endast till rökvanorna. 

Det var sammanlagt 2003 ungdomar som svarade på enkäten. Resultat: Föräldrarna i 

Gävleborgs län ansåg att rökning var mer accepterat för flickor och snusning var mer 

accepterat för pojkar. Killar rökte i större utsträckning än flickor utifrån föräldrarnas tillåtande 

attityd till rökning. Konklusion: Resultatet i denna studie visade att det fanns könsskillnader i 

föräldrarnas attityd till tobaksanvändning i Gävleborgs län. Föräldrar var mer benägna att 

tillåta flickor att röka och pojkar att använda snus. Ytterligare forskning med hjälp av 

kvalitativ metod är motiverat att undersöka uppfattningar knutna till mönster i föräldrarnas 

inställning till barnens rökning. Potentiella insatser och strategier för att angripa ungdomars 

tobaksanvändning måste engagera föräldrar eftersom de spelar en viktig roll i sina barns 

röknings beteenden. 

 

 

Nyckelord: Rökning, Snus, Tobak, Ungdomar, föräldrars attityd till 
tobaksanvändning 
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Abstract  

T. Clevenpalm. Parents' attitudes to tobacco and the importance of adolescent’s tobacco use 

 

Background: Tobacco use among adolescents has become a public health problem 

worldwide, even though it has been a reduction in tobacco use since the 1990s. The highest 

percentage of adolescent smoking in Europe has been reported for Austria, Bulgaria and 

Russia. Aim: To study on youth tobacco habits affected by parents' smoking habits and 

attitudes to tobacco, and to study gender differences in Gävleborgs County. Method: The 

thesis uses data from a cross-sectional   survey conducted in Gävleborg County in 2008. The 

survey was aimed to map drug and smoking habits of adolescents in grade nine, however in 

this thesis addressed only smoking habits in a total of 2003 adolescents who responded to the 

survey. The analysis was done in cross- tables. Results: Parents in Gävleborgs County 

believe that smoking was acceptable for girls and Snus was acceptable for boys. Furthermore 

boys more than girls received parental permission to smoke.Conclusion: The results of thesis 

showed that there were gender differences in parental attitude towards tobacco use in 

Gävleborg County. Parents were more inclined to allow girls to smoke and boys to use Snus. 

Further research using qualitative methodology is warranted to explore perceptions linked to 

patterns in parental attitude towards their children’s tobacco use. Potential interventions and 

strategies aimed at addressing adolescent tobacco use needs to involve parents since they play 

an important role in their children smoking behaviors.   

 

 

Keywords: Smoke, Snus, Tobacco, adolescent, Parents attitudes to tobacco 

use 
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1. Introduktion  

 

Ett stort folkhälsoproblem som blivit prioriterat bland politiker, forskare och professionell 

hälsoarbetare är tobaksanvändning hos ungdomar. Trots att rökningen har minskat sedan 

1990-talet så klassades en fjärdedel av Amerikas ungdomar som rökare innan de gått klart 

high School [1]. I Europa varierade rökvanorna i de olika länderna mycket mellan könen 

snarare än vilket land ungdomarna bodde i. Flickor vissade sig debutera tidigare än pojkar. 

Vidtas det inga politiska återgärder så kommer dödligheten öka på grund av rökning i vissa 

länder i Europa [2].  Den största andelen av ungdomar som röker finns på Grönland, där är det 

60 procent av ungdomarna som klassas som rökare år 2003. De länder som har hög andel 

rökning hos ungdomar är Österrike, Bulgarien, Ryssland (Moskva) och Tyskland som har 43-

49 procent ungdomar som röker. Länder med lägst andelar ungdomar som röker är Sverige, 

Island och Cypern med 18-24 procent Det är mer pojkar som röker i östra Europa, länder som 

Estland, Lettland och Litauen Medans det är fler flickor som röker i väst, då framför allt på 

Grönland och England [3].  

 

2.  Bakgrund  

 

I Europa var rökvanorna bland ungdomarna varierande bland könen snarare än länderna de 

kommer ifrån. I Sverige och England rökte det signifikant mer flickor än pojkar år 2002. I 

Polen och Lettland var det omvända siffror, där var det signifikant mer pojkar som rökte än 

flickor. De länder som hade högst prevalens av rökning hos pojkar var, Lettland, Österrike 

och Ungern. I Österrike, Norge och Belgien var det högst prevalens hos flickorna. De 

länderna som hade den lägsta prevalensen bland pojkar var Sverige, England och Canada. 

Lägst prevalens hos tjejer fanns i Polen, Canada och Schweiz. Variationen på prevalensen 

daglig rökning låg hos pojkarna på 5,5 - 20 procent år 2002. Hos flickorna samma år låg 

variationen på 8,9 -  24,7 procent [2]. 

 

I Amerika blir mer än 3000 unga människor regelbundna rökare varje dag. Bindu Kalesan, 

Joan Stine och Anthony Alberg menar att en tredjedel av dessa unga människor kommer att 



 

 

7 

 

dö på grund av effekter från rökning som cancer och hjärt- lugnsjukdomar. Trots 

antirökkampanjer så förblir en fjärde del av ungdomarna fortfarande rökare. Har ungdomar 

inte börjat röka inom de 20 första åren så var det mer sannolikt att de inte kommer att bli 

rökare när det blir vuxna. Enligt en modell som heter social learning theory vill författarna 

poängtera att den sociala biten i ungdomarnas liv i och utanför hemmet hade ett inflyttande på 

deras tobaks användning. Rökte föräldrarna var det mer sannolikt att ungdomen kommer att 

börja röka.  

Sannolikheten att få sitt barn att inte röka var inte bara genom sina egna tobaksvanor som 

förälder utan även attityden till dem [4-6].  Enligt Bindu Kalesan, Joan Stine och Anthony 

Alberg studie så fanns det en koppling mellan starkt positivt engagemang hos föräldrarna och 

deras tobaks användning gentemot huruvida sannolikheten var för att ungdomen skulle börja 

röka eller inte. Med positivt engagemang menades föräldrar som sätter upp grundregler mot 

rökning, direkta diskussioner och information om farligheterna som finns med rökning. Samt 

att föräldrarna riktar in deras barn till att inte börja använda cigaretter. Faderns rökning har 

enligt studien påvisat ha ett starkt samband med rökning hos pojkar medans det är moderns 

rökning som påverkar rökningen hos tjejer [4]. 

 

I Washington gjordes en studie på ett 20-tal skolor med syfte att undersöka effekterna av 

mödrars attityder till tobak och oron för sina barns rökning. Studien kom fram till att det fanns 

statistiskt signifikant minskning av rökning hos ungdomar med koppling till mödrars attityder 

om tobaksanvändning, men bara i hushålla där ingen av föräldrarna rökte. Att modern hade en 

stark antiröknings attityd i ett hushåll där ingen förälder röker var ett bra sätt att minska 

prevalensen av rökning hos ungdomar. I Washington var det större procent pojkar som rökte 

jämfört med flickor i tonåren. Det var 6,5 procent av pojkarna och 3,3 procent flickorna som 

rökte dagligen av ungdomarna [5]. En studie i Tyskland påvisade att även där hade modern i 

hushållet en stor påverkan om hon hade en antirökning attityd. De föräldrar som inte tror att 

de har någon möjlighet att påverka sina barn/ungdomar angående tobaksanvändning kommer i 

större sannolikhet att få barn/ungdomar som röker jämfört med föräldrar som tror sig kunna 

påverka. Föräldrarna kan påverka genom att sätta upp regler gentemot tobak, samt ha en 

antitobaks attityd, inte röka själva och vara noga med att berätta farligheterna med rökning. 

Dessa saker visade sig minska sannolikheten för att ungdomarna att röka [7].  
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En tvärsnittstudie som gjordes i Sverige år 1987, 1994 och 2003 vars mål var att undersöka 

ungdomars uppfattningar och förväntningar om föräldraansvar och åtgärder om barns rökning 

och snusning, samt om de har ändrats över tiden. Studien kom fram till att ungdomar i Sverige 

hade överlag blivit mer positiva till att föräldrarna engagerar sig i att få sina barn att förbli fira 

från tobak. Det var 86 procent av alla ungdomar som förväntade sig att deras föräldrar skulle 

agera och göra något för att få dem att inte röka. År 2003 rapporterade ungdomarna (rökare 

samt icke rökare) att de stödjer föräldrarnas engagemang starkare än de gjort de tidigare åren, 

dock inte när de gäller på ett bestraffande sätt. Det var 94 procent som ansåg att  bra 

återgärder som föräldrarna kan använda sig utav var genom att övertala dem till att inte röka, 

87 procent tyckte att föräldrarna skulle engagera sig genom att inte röka själva, 86 procent 

ansåg att bra engagemang var genom att inte tillåta ungdomarna att röka hemma, 59 procent 

tyckte att förbud var ett bra sätt och 42 procent genom att minska fickpengarna. Det var stor 

skillnad mellan könen i Sverige på de ungdomar som anger att de röker dagligen. År 2003 så 

var det 2 procent pojkar som rökte varje dag och 6 procent flickor i 15 års ålder. I 17 års ålder 

så var det 5 procent pojkar och 12 procent flickor som rökte dagligen. Studien visade att under 

alla tre år så var det mer flickor än pojkar som rökte. Användning av snus var det däremot fler 

pojkar än flickor som använde. Bland ungdomar i 15 års ålder var det 8 procent pojkar och 0 

procent flickor som snusade regelbundet. Ungdomar i 17 års ålder var det 17 procent pojkar 

och 3 procent flickor som snusade mer än en dosa i veckan [8]. Bland de olika influenserna på 

barns rökning tycks föräldrarnas rökning vara den mest uppenbara och direkta. Föräldrars 

rökning har visats i ett flertal studier ha en betydande samband av barns rökning [1]. 

 

I en studie som gjordes i Louisiana mellan år 1993-1994 visade att 15 procent av personer i 

thierd - sexth grade har provat att röka. Utav de personer som har testat att röka så har 40 

procent av dem gjort det tillsammans med en familjemedlem, 46 procent har erhållit sin första 

cigarett av en familjemedlem eller tagit den från någon i sitt hem. Huvudanledningarna till att 

börja röka var nyfikenhet, därefter att någon i familjen röker. Attityder som ungdomarna hade 

till rökning var att mer än 90 procent visste om att det ger cancer och hjärt- kärlsjukdomar. 

Det var mer än 90 procent som tyckte att rökning var äckligt och slöseri med pengar. Enligt 

undersökningen så hade 20 procent en attityd om att föräldrar som själva röker blir inte arga 

ifall deras barn börjar röka. Däremot så visade studien på att 1,4 procent av ungdomarna inte 

ansåg att de måste röka bara för att deras vänner gjorde det [9].  
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Enligt Castrucci och Gerlach så har forskning kommit fram till att det finns fyra olika 

föräldraskaps stilar, auktoritativ, tillåtande, enväldiga och oengagerad. Dessa fyra stilar har 

två dimensioner nämligen lyhördhet samt vad de ställer för krav. Lyhördheten kan beskrivas i 

vilken utsträckning föräldrarna svarar på barnens behov. Föräldrarnas krav är vad dem 

förväntar sig och kräver ett ansvarsfullt beteende, samt att sätta upp regler. Av dessa fyra 

föräldraskaps stilar, har forskningen identifierat att auktoritativt föräldraskap visat sig vara 

den mest effektiva för att barn och ungdomar ska vara mindre benägna att ägna sig åt 

missbruk [10]. I Australien påvisade en kohort studie att 45 procent av ungdomarna har någon 

gång rökt, 18 procent av ungdomarna var dagliga rökare. Det som visade sig vara några 

faktorer till tidigrökning var födelseort vilket tyder på att familjära och kulturella influenser 

påverkar tidigrökning enligt författarna [11].  

 

 

I Gävleborg gjordes en undersökning år 2008 av ungdomar som gick i årskurs nio om deras 

drogvanor.  Undersökningen gjordes av CAN (Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning). Undersökningen gjordes på 111 skolor inom Gävleborgs län. Totalt var 

det 2012 enkäter som besvarade. I frågeformuläret fanns det en fråga om personen röker, på 

den frågan svarade 6 procent av pojkarna och 8 procent av flickorna att de röker dagligen. De 

var 46 procent av pojkarna och 34 procent av flickorna som rökte 7-10 cigaretter per dag. 

Snusning var inte lika vanligt förekommande som rökning hos ungdomarna men det var 11 

procent av pojkarna och 2 procent av flickorna som uppgav att de snusar dagligen.  Det 

vanligaste sättet för ungdomarna att få tag på cigaretter och snus var främst från kompisar 

men även från föräldrarna. Det var många av ungdomarna som uppgav att ingen av deras 

föräldrar röker. Det var 42 procent av pojkarna och 45 procent av flickorna som har föräldrar 

som är rökfria. Många ungdomar visste om att deras föräldrar inte tycker att det är okej att de 

använder sig av snus och cigaretter. Av pojkarna var det 61 procent av de personer som rökte 

och 59 procent som rökte och snusade, samt 76 procent som endast snusade, som svarade att 

det stämmer mycket dåligt att deras föräldrar tycker det är okej att de röker. Fördelningen hos 

flickorna var 75 procent av de som röker, 67 procent av de flickor som både rökte och 

snusade samt 89 procent som endast snusade, som svarade att det stämmer mycket dåligt att 

deras föräldrar tycker det är okej att använda tobak.  Detta innebär att mer än hälften av alla 
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pojkar och flickor som använder sig av någon tobaksform vet att deras föräldrar inte tycker 

det är okej att de använder sig av tobak.  [12]. 

3.  Mål  
 

Att studera om ungdomars tobaksvanor påverkas av föräldrarnas tobaksvanor respektive 

attityder till tobak, samt att studera könsskillnaderna i Gävleborgs län.  

 

Det är viktigt att undersöka skillnader mellan könen för att kunna på ett effektivt sätt göra 

preventiva återgärder.  I dagsläget är det fler flickor som röker och bland pojkarna används 

snus i större utsträckning. För att minska tobaksanvändningen bland ungdomar är det bra att 

undersöka vilka faktorer som påverkar de olika könen och inte bara studera grupperna snusare 

och rökare totalt. Att föräldrar påverkar ungdomarnas vanor och attityder finns det studier om 

[4-6]. Frågan är om föräldrarna själva vet om i vilken utsträckning deras beteenden påverkar 

ungdomarna. Många föräldrar vet nog inte om i vilken utsträckning de kan påverka sina 

ungdomar.  

4. Material och Metod  

 

4.1 Data och urvalsbeskrivning  

 

Uppsatsen använder sig av data från en undersökning som gjordes i Gävleborgslän år 2008. 

Det är ett samarbete mellan CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), 

landskapet Gävleborg, länsstyrelsen Gävleborg och länets 10 kommuner. Undersökningen var 

en tvärsnittsstudie på ungdomar i årskurs 9 angående deras drogvanor. Ungdomarna fick svara 

på frågor om droger, alkohol och tobak. Enkäten innehöll 76 frågor. Det var totalt 2059 

enkäter som skickades ut, 2012 av dem blev besvarade. Svarsfrekvensen var 82 procent.  Det 

var 1009 flickor och 1003 pojkar som deltog i CAN:s undersökning, vilket är 50 procent 

flickor och 50 procent pojkar. De frågor som togs ut för denna uppsats angående tobaksvanor 

besvarades av 2003 elever. Av de 2003 eleverna var 1009 flickor och 994 pojkar. Det är data 

från 2003 ungdomar som ligger till grund för denna uppsats.  
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4.2 Specifikation och mätning av variabler 

 

Rökning 

För att ta reda på hur många som rökte så fanns frågan ”röker du?” med i enkäten med dessa 

alternativ till svar: Nej har aldrig rökt, nej har bara prövat, nej har slutat, ja varje dag, ja 

nästan varje dag, ja men bara när jag är på fest, ja, men bara ibland. För att bli klassificerad 

som rökare skulle individen ha svarat med ett ja-alternativ på frågan ”Röker du?” . I 

uppsatsen användes svarsalternativen ja och nej. 

 

 

Snusning  

För att ta reda på hur många som snusade så fanns frågan ”snusar du?” med i enkäten med 

dessa alternativ till svar: Nej har aldrig snusat, nej har bara prövat nej har slutat, ja varje dag, 

ja nästan varje dag, ja men bara när jag är på fest, ja men bara ibland. För att bli klassificerad 

som snusare skulle individen ha svarat med ett ja-alternativ på frågan ”Snusar du?”. I 

uppsatsen användes svarsalternativen ja och nej. 

 

 

Föräldrarnas attityd 

För att ta reda på föräldrarnas attityd till tobak studerades svaren på frågorna ”Röker någon i 

din familj?” med svarsalternativ Nej, mamma, pappa, syskon, annan, person, vet ej. I analysen 

förenklades svaren till, ingen, mamma, pappa, båda. En annan fråga som studerades angående 

attityden var ”Hur får du vanligen tag på snus/cigaretter?” Köper själv, från kompisar, från 

föräldrar, från annan person. I uppsatsen förenklades svaren till om man får tobak från 

föräldrarna eller ej. Ungdomarna fick även svara på ”Hur väl stämmer följande påståenden in 

på dig och dina föräldrar?” För mina föräldrar är det okej om jag röker, för mina föräldrar är 

det okej om jag snusar med dessa alternativ till svar, Stämmer mycket dåligt, stämmer ganska 

dåligt, stämmer ganska bra, stämmer mycket bra. Svaren i uppsatsen förenklades till okej för 

föräldrarna och inte okej för föräldrarna.  
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4.3 Metod  

 

Data analysen gjordes i SAS version 9.2. North Carolina: USA. Där användes olika 

korstabeller.  

4.4 Tillvägagångssätt 

 

För att få fram om föräldrarna tyckte det var okej att röka så korsades variablerna rökning 

med okej för rökning. Tabellen visade då hur många procent av de som ungdomar som rökte 

som hade godkännande från föräldrarna och hur många som inte hade godkännande föräldrar. 

Exakt samma sak gjordes med snusning. Då korsades variablerna snus med okej för snus. För 

att undersöka hur många av ungdomarna som har föräldrar som använder tobak så korsades 

variablerna rökning i familjen med tobaksanvändning. Tabellen visade då hur många av 

ungdomarna som röker samt inte röker som har: ingen förälder som använder tobak, bara 

mamma, bara pappa eller om båda deras föräldrar använder sig av någon form av tobak.  

Dessa tre tabeller gjordes i steg 1 utan någon könsskillnad.  

Könsskillnaderna undersöktes genom olika korstabeller. Köper föräldrarna ut snus eller 

cigaretter mer till något av könen? Anses det vara mer okej för föräldrarna att deras barn 

använder sig av någon form av tobak utifrån genusperspektiv? Finns det skillnad mellan 

könen av de som får tillåtelse att röka?  För att undersöka om det finns likheter och olikheter 

mellan könen så togs i steg 2 variabeln för kön in i korstabellerna. 

För att undersöka om det fanns någon skillnad på snus och rökvanorna hos könen gjordes 

korstabeller med variablerna flicka- snus och flicka- rökning. För att ta reda på om det är okej 

för flickor att röka så krossades variablerna flicka med rökning och okej för rökning. Tabellen 

visade hur många procent av föräldrarna som tyckte det är okej och de som inte tycker att det 

är okej att deras flicka röker. Samma sak gjordes för pojkarna. I korstabellen korsades pojke 

med rökning och okej för rökning. Tabellen visade hur många procent av föräldrarna som 

tyckte det är okej och de som inte tycker att det är att deras pojke röker. För att jämföra 

rökning och snusning med genusperspektiv så gjordes korstabeller även på snusning. 

Variablerna som korsades då var pojke- snus med okej- snus. Tabellen visade hur många 

procent av föräldrarna som tyckte det var okej att deras pojke snusar. Samma sak gjorde för 

flickor, då korsades variablerna flicka- snus och okej- snus. Tabellen visade hur många 
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procent av föräldrarna som tyckte det är okej och de som inte tycker att det är att deras flicka 

snusar.  

För att undersöka om föräldrarnas tobaksvanor hade någon påverkan på ungdomarnas 

rökvanor samt om de påverkade något kön mer än det andra, gjordes korstabeller. För att 

granska flickorna användes variablerna flicka, rökning och tobaksanvändning i familjen. 

Tabellen visade i procent hur många som röker samt inte röker som har ingen förälder som 

röker, enbart mamman, enbart pappan och båda föräldrarna som röker. Undersökningen av 

pojkarna gjordes med variablerna pojke, rökning och tobaksanvändning i familjen. Tabellen 

visade i procent hur många som röker som har ingen förälder som röker, enbart mamman, 

enbart pappan, båda föräldrarna som röker. För att undersöka de ungdomar som röker utefter 

att det är okej för föräldrarna samt könsskillnaden gjordes krosstabeller med variablerna 

flicka, rökning och okej för rökning. Samma sak gjordes för pojkar då variablerna som 

användes var pojke, rökning och okej för rökning. För att undersöka könskillnaden på om 

föräldrarna ger cigaretter eller snus i större utsträckning till något av könen, gjordes 

korstabeller med variablerna: kön, rökning, cigaretter från föräldrar.  

För att granska om flickorna fick cigaretter korsades flicka med rökning och cigaretter från 

föräldrarna och pojkarna korsades med pojke, rökning och cigaretter från föräldrarna. 

Tabellen visade hur många procent av föräldrarna som gav cigaretter till flickor som rökte 

samt hur många procent av föräldrarna gav cigaretter till sina rökande pojkar. Hur många av 

föräldrarna som ger sina barn snus gjordes på samma sätt. Pojkar korsades med pojke, snus 

och snus från föräldrarna och flickorna korsades med flicka, snus och snus från föräldrarna. 

Tabellen visade hur många procent av föräldrarna som gav snus till flickor som snusar samt 

hur många procent av föräldrarna gav snus till sina snusande pojkar. 

För att kontrollera ifall det fanns några statistiskt signifikanta skillnader beräknades 

konfidensintervall (se bilaga 1) . 

 

4.5 Etiska överväganden  

 

De skolor som blivit uttagna kontaktades innan enkäten skickades till rektorn. Sedan gav 

rektorn vidare enkäterna till respektive lärare enligt instruktioner från CAN. 

http://www.google.se/search?hl=sv&&sa=X&ei=uKn_TKDONcyw8QOOw9WMCw&ved=0CBYQBSgA&q=F%C3%B6r+att+kontrollera+ifall+de+finns+statistiskt+signifikanta+skillnader+kallades+konfidensintervallet+upp.&spell=1
http://www.google.se/search?hl=sv&&sa=X&ei=uKn_TKDONcyw8QOOw9WMCw&ved=0CBYQBSgA&q=F%C3%B6r+att+kontrollera+ifall+de+finns+statistiskt+signifikanta+skillnader+kallades+konfidensintervallet+upp.&spell=1
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För att behålla ungdomarnas anonymitet så skulle eleverna inte skriva sina namn på 

enkäterna. Ungdomarna fick själva lägga formulären i kuvert och klistra igen det. Eleverna 

blev informerade om att svaren skulle endast användas för statistiska bearbetningar, inga 

individuella analyser på klasserna skulle göras [12]. 

Etiskt godkännande av Folkhälsoinstitutet.  

 

 

5. Resultat  

 

Under denna rubrik ska resultatet av undersökningen presenteras i form av tabeller, figurer 

och text. Först kommer en liten överblick hur tobaksvanorna hos ungdomarna i Gävleborgs 

län ser ut samt hur många som deltagit i undersökningen, sedan presenteras tabell 1 som ger 

en blick över hur många ungdomar som har svarat samt valt att inte svarat (bortfall) på vissa 

frågor i undersökningen samt hur fördelningen över könen är. Det som kommer presenteras är 

föräldrars rökning och dess påverkan på ungdomarna, föräldrars attityder till tobak och 

betydelse för ungdomars tobaksvanor, föräldrarnas attityder bland tobaksanvändande 

ungdomar. I resultatet kommer ett begrepp som heter statistisk signifikans nämnas, vilket är 

ett sätt att bedöma tillförlitligheten i en skattning. I denna undersökning används 95 % 

konfidensintervall, vilket innebär att sannolikheten är 95 % att konfidensintervallet innehåller 

det sanna värdet [13]. 

 

I Gävleborgs län uppgav 26 procent av ungdomarna som deltog i undersökningen att de röker. 

Det var 1994 stycken som valde att svara på frågan om rökning i frågeformuläret och 9 

personer som valde att inte besvara den. Det var 13 procent av ungdomarna som svarade att 

de snusade. Antalet som svarade på frågan angående om man snusar eller inte var 1989 

ungdomar och 14 ungdomar som valde att inte svara på den frågan. Totalt var det 2003 

ungdomar som deltog i undersökningen.  
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Det var 1009 (50,4%) flickor och 994 (49,6%) pojkar som har svarat på frågeformuläret 

Tabell 2. Urvals beskrivning, Gävleborg CAN undersökning 2008  

 Antal 

ungdomar 

som deltagit 

i 

undersökni

ngen 

Antal 

ungdomar 

som 

deltagit i 

undersökn

ingen i  % 

15 åringar 

som röker 

efter 

föräldrarna

s rökvanor. 

Antal 

ungdomar 

Föräldrars 

attityd till 

rökning. 

Antal 

ungdomar  

Föräldrarnas 

attityd till 

snusning. 

Antal 

ungdomar 

Ungdomar 

som röker om 

det tillåts. 

Antal 

ungdomar 

 

Flickor 1009  50,4 1008 1008 1004 1008 

Pojkar 994  49,6 986 986 985 986 

Antal 

bortfall  

  9 stycken 9 stycken 14 stycken 9 stycken 

Total 2003  100  % 2003 2003 2003 2003 

 

5.1 Föräldrars rökning och dess påverkan på ungdomarna 

 

I Gävleborgs län uppger 18 procent av alla ungdomarna som deltagit i undersökningen att de 

har förälder/ föräldrar som använde sig av tobak. Bland ungdomarna som själva använder sig 

av tobak var det 32 procent som angav att de hade föräldrar som använde sig av tobak. Av 

dessa är det 59 procent som anger att deras mamma använde tobak, 65 procent av 

ungdomarna har en pappa som använde tobak och 74 procent svarade att båda deras föräldrar 

använder sig av någon form av tobak. När korstabellen användes för att studera hur många 

ungdomar som rökte efter föräldrarnas vanor så visade resultatet att föräldrarnas vanor 

spelade en betydande roll för ungdomarnas rökvanor.  
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Figur 3. Andelen 15-åringar som röker i olika grupper, indelat efter föräldrarnas rökvanor. 

 

Att det bara var en förälder som rökte i familjen hade nästan lika stor effekt som att båda 

rökte. Flickor påverkades mer av föräldrarnas rökning än vad det påverkar pojkar. Andelen 

ungdomar som uppgav att de röker fast deras föräldrar inte gjorde det var väldigt lågt jämfört 

med andelen ungdomar som röker och hade rökande föräldrar. Flickor till rökfria föräldrar 

rökte i högre grad än vad pojkar till rökfria föräldrar gjorde. Det var 24 procent av flickorna 

som rökte fast deras föräldrar inte rökte. Samma siffra för pojkarna var 14 procent.  

     

5.2 Föräldrars attityder till tobak och betydelse för ungdomars tobaksvanor 

 

Föräldrarnas attityd mot tobaksanvändning undersöktes genom att ungdomarna fick svara på 

om deras föräldrar tyckte det var okej att de använder sig av cigaretter och snus. Svaren är 

baserade på vad ungdomarna tror att deras föräldrar tycker, föräldrarna självar har inte varit 

med i undersökningen. Föräldrarnas attityd mot tobaksanvändning undersöktes genom 

korstabeller. Resultatet visade  att mer än hälften av alla ungdomarna som själva rökte eller 

snusade  uppgav att deras föräldrar tyckte det var helt okej att röka/ snusa. Dock är det en viss 

skillnad mellan rökning och snusning. När det gällde rökning  ansåg 5 procent av  föräldrarna 
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till  ungdomar som  rökte samt icke rökte att det var okej att deras barn rökte och  95  procent 

som inte tyckte att det var acceptabelt. Snusning ansågs vara okej av 10 procent av samtliga 

föräldrar och 90 procent som inte tyckte det var okej att deras barn snusar  Det var högre 

andel som tyckte det var okej att snusa jämfört med rökning. 

                               

5.3 Föräldrarnas attityder bland tobaksanvändande ungdomar 

 

 

Figur 4. Föräldrars attityd till rökning & snusning hos pojkar och flickor som använder sig av snus eller 

cigaretter.  

Resultaten visade att många av föräldrarna till barn som snusade eller rökte tyckte att det var 

okej att deras ungdomar använde sig av någon form av tobak. Det var 46 procent av 

föräldrarna till pojkar som rökte som tyckte det var okej att deras pojke rökte och 19 procent 

som inte tyckte det var okej att deras pojke rökte. Samma situation hos flickor var att 65 

procent av föräldrarna till flickor som rökte som tyckte det var okej att rökte och 31 procent 

av föräldrarna som inte godkände rökning hos de flickor som röker. Det var statistiskt mer 

signifikant tillåtet för flickor att röka än för pojkar hos de personer som rökte. Vilket innebär 

att det finns en säkerställd skillnad mellan könen. För att se konfidensintervallet kolla i 

bilagan.  Attityden mot snusning var lite annorlunda jämfört mot attityderna för rökning ur ett 

genus perspektiv. Det var 61 procent av föräldrarna till pojkar som snusade som tyckte det var 

okej med att deras pojke snusade och 13 procent som inte godkände det. Det var 39 procent 

av föräldrarna till flickor som snusade som hade godkännande föräldrar och 6 procent som 
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inte tyckte det var okej. Procentuellt var det fler föräldrar som accepterade att pojkarna 

snusade jämfört med flickorna, dock ingen statistisk signifikant skillnad.    

 

  

Figur 5. Andelen ungdomar som röker i 2 olika grupper. Grupp 1=  Ungdomar som har föräldrar med 

tillåtande attityd till tobak. Grupp 2 =  Ungdomar som har föräldrar med inte tillåtande attityd till 

tobaksanvändning.   

 

I de familjer som hade en tillåtande attityd till rökning (figur 5) var det fler pojkar som rökte 

än flickor. Det var 16 procent av pojkarna som rökte när föräldrarna hade en tillåtande attityd. 

Flickorna som rökte när föräldrarna hade en tillåtande attityd var 7 procent.  Dock hittades 

ingen statistisk signifikans skillnad.  

Av de ungdomar som rökte så får 6 procent av pojkarna och 5 procent av flickorna cigaretter 

utköpta av sina föräldrar. Det var ingen signifikant skillnad mellan könen för att få cigaretter 

av föräldrarna. Av pojkarna som snusade var det 17 procent som fick snuset av sina föräldrar. 

Tjejer som snusade och fick snus av sina föräldrar var 11 procent. Det var större andel pojkar 

som fick snus av sina föräldrar jämfört med flickorna.  

 

 De pojkar och flickor som rökte uppgav i signifikant större utsträckning att båda deras 

föräldrar rökte jämfört med de ungdomar som inte rökte. De ungdomar som inte snusade 

(både pojkar och flickor) uppger signifikant mer att de har föräldrar som inte röker jämfört 

med de ungdomar som snusar.  
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Sammanfattning: Föräldrarna i Gävleborgs län ansåg att rökning var mer okej för flickor och 

snusning var mer accepterat för pojkar att använda. Killar rökte i större utsträckning än flickor 

utifrån föräldrarnas tillåtelse till rökning, dock hittades ingen statistisk signifikant skillnad.  

Föräldrarna köpte ut snus och cigaretter till pojkarna i större utsträckning jämfört med 

flickorna, dock var det inte någon statistisk signifikant skillnad mellan pojkar och flickor som 

röker i utköp av cigaretter utav föräldrarna. När det gällde snuset så köpte föräldrarna ut mer 

åt pojkar som snusar jämfört mot flickor som snusar.  

 
6. Diskussion 
 
Föräldrarnas tobaksvanor har en betydande roll för ungdomarnas rökvanor. Att det bara är en 

av föräldrarna som använder sig av tobak i en familj har ungefär lika stor påverkan som att 

båda föräldrarna använder tobak. Av de föräldrar som har ungdomar som använder sig av 

tobak anser mer än hälften av dessa att det är okej att deras barn använder tobak. Flickorna 

påverkas i större grad av föräldrarnas tobaksvanor jämfört med pojkarna. Det är mer 

accepterat av föräldrar till ungdomar som använder sig av tobak att flickor röker jämfört med 

pojkar, och tvärtom när det gäller snus. Där det är mer accepterat att pojkar snusar jämfört 

med flickor. I familjer med tillåtande attityd röker mer pojkar jämfört med flickor i familjer 

med tillåtande attityd. Pojkar får både mer cigaretter och mer snus av sina föräldrar jämfört 

med flickorna.  

I Kalesan, Stine och Albergs undersökning så fick de fram resultat som påvisade att i deras 

undersökning så hade faderns rökning starkt samband med pojkarnas rökning och modens 

rökning påverkade flickorna främst [4]. Det stämmer inte med resultatet från denna 

undersökning. Resultatet påvisade att flickor som har en förälder (mamma eller pappa) som 

röker, röker själva i större utsträckning än vad pojkar gör.  Att en större andel flickor röker 

trots att de inte har någon förälder som använder tobak är väldigt intressant.  

Vad kan det bero på? Finns det någon norm i dagens samhälle att flickor ska anses vara 

rökare?  Att moderns rökning ska påverka flickorna mer än pojkarna stämmer inte in denna 

undersökning, de finns ingen statistisk signifikant skillnad mellan könen och moderna 

tobaksanvändning.  Det visade sig i resultatet att pojkar och flickor som röker blir näst intill 

lika påverkade om det är ens mamma eller pappa som röker. Att föräldrarnas attityd har en 
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betydelse förekom i flertalet av den nämnda forskningen i bakgrunden [4-7] vilket kom att 

stämma överens med resultaten i denna undersökning.  I denna studie visade det sig med hjälp 

av korstabeller att föräldrar som har en tillåtande attityd har fler ungdomar som röker jämfört 

med de föräldrar som inte hade en tillåtande attityd. För att minska prevalensen rökning hos 

ungdomar så kan det vara bra att föräldrarna får veta att deras attityd har en påverkan. 

Föräldrar som vet att deras barn röker/ snusar och har en inställning att det är okej, gör att det 

är fler ungdomar som röker/snusar jämfört med de ungdomar med föräldrar som inte 

accepterar det. I denna studie var det hälften så många ungdomar som rökte och hade 

godkännande föräldrar jämfört mot ungdomar som rökte och inte hade godkännande föräldrar.  

Samma resultat med snusning var att de föräldrar som har ungdomar som snusar och tycker 

det är okej var mer än fyrdubbelt så många som de föräldrar som inte tycker att det är okej att 

deras ungdom snusar.  

Studien som gjordes i Louisiana som visade att 46 procent av ungdomarna fått deras första 

ciggarett från familjen [9] går emot procent andelarna i denna undersökning som visade att 

endast 1,5 procent av ungdomarna får sina cigaretter från föräldrarna.  

En intressant sak som framkom utav resultatet var att flickor röker mer än killar i familjer där 

föräldrarna är rökfria. Vad beror detta på? Finns det någon oskriven regel bland ungdomar i 

samhället att flickor ska röka. Eftersom det visat sig att flickor är de som röker mest så kanske 

det inte är så konstigt att de yngre flickorna ser det och kanske har någon äldre flicka som 

förebild som röker och vill vara som henne. Det är iallafall väldigt intressant och skulle vara 

spännande att se framtid forskning kring detta ämne.  

En styrka i denna uppsatts är att data är insamlad av CAN (Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning). Det ger studien bra validitet och sensitivitet. En annan styrka är antalet. 

I denna studie är det 2003 ungdomar som deltagit. Är det fler personer med i undersökningen 

desto högre tillförlitlig blir det. Är det ett fåtal respondenter i undersökningen blir 

konfidensintervallet väldigt brett. Medans konfidensintervallet blir mer specifikt när det är 

fler personer som deltar.   

Det är tänkbart att det finns variabler som denna studie inte tagit upp som kan ha påverkat 

resultatet i studien. Det går inte med säkerhet att säga att till exempel att det enbart är 

föräldrarnas tillåtande attityd som gör att ungdomarna röker. Det kan finnas andra orsaker.  
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7. Konklusion  

 

Resultatet i denna studie visade att det fanns könsskillnader i föräldrarnas inställning till 

tobaksbruk i Gävleborgs län. Föräldrarna var mer benägna att tillåta flickorna att röka, och 

mer benägna att tillåta pojkarna att snusa. Föräldrarna i Gävleborg köper ut mer cigaretter till 

pojkar även om det är mer accepterat att röka bland flickorna. Pojkarna får även mer snus av 

sina föräldrar jämfört mot flickorna. Föräldrarnas tobaksvanor har en påverkande effekt på 

ungdomarnas tobaksvanor. Flickorna är de personer som påverkas mest av att ha förälder/ar 

som röker.  

Ytterligare forskning med hjälp av kvalitativ metod är motiverat att undersöka uppfattningar 

knutna till mönster i föräldrarnas inställning till barnens rökning. Potentiella insatser och 

strategier för att angripa ungdomars tobaksbruk måste engagera föräldrar eftersom de spelar 

en viktig roll i sina barns röknings beteenden. 
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9. Bilaga 1. Konfidensintervall  
 

 

 

 

 

Tabell 1. Pojkar som röker 

 

Variabel   Antal  % 95% CI 

 

Attityd 

- Okej för rökning     33                       16 11,6 – 21,5 

- Okej snusning   57  27 21,9 – 34,0 

Tobaksanvändning i familjen 

- Ingen   117  56 49,1 – 63,1  

- Mamma  39  19 14,1 – 24,7 

- Pappa  27  13 9,1 – 18,3 

- Båda   24  12                  7,9 – 16,7 

Tobak från föräldrarna 

- Cigaretter från föräldrarna 13  6 3,7 – 10,4 

- Snus från föräldrarna 15  7 4,4 – 11,6 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Pojkar som snusar 

 

Variabel   Antal  % 95% CI 

 

Attityd  

- Okej för rökning     25  13 9,1 – 18,7 

- Okej snusning   82  43 36,3 – 50,0 

Tobaksanvändning i familjen 

- Ingen   131  69 62,0- 75,1  

- Mamma  25  13 9,1- 12,7 

- Pappa  17  9 5,7 – 13,9 

- Båda   17  9                    5,7 – 13,9 

Tobak från föräldrarna 

- Cigaretter från föräldrarna 10  5 2,9 – 9,4 

- Snus från föräldrarna 33  17 12,6 – 23,4 
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Tabell 3. Flickor som röker 

 

Variabel   Antal  % 95% CI 

 

Attityd 

- Okej för rökning     24  7 5,0 – 10,8 

- Okej snusning   33  10 7,3 – 14,0 

Tobaksanvändning i familjen 

- Ingen   191  59 53,5 – 64,2  

- Mamma  53  16 12,7 – 20,8 

- Pappa  42  13 9,7 – 17,1 

- Båda   38  12                  8,7 – 15,7 

Tobak från föräldrarna 

- Cigaretter från föräldrarna 18  5 3,5 – 8,6 

- Snus från föräldrarna -*  - - 

 

 

 

*Underlaget är för litet för att redovisas enligt avtal med CAN 

 

 

 

 

Tabell 4. Flickor som snusar 

 

Variabel   Antal  % 95% CI 

 

Attityd 

- Okej för rökning     9  12 6,4 – 21,3 

- Okej snusning   22  29 20,2 – 40,4 

Tobaksanvändning i familjen 

- Ingen   44  59 47,4 – 69,1  

- Mamma  12  16 9,4 – 25,9 

- Pappa  8  11 5,5 – 19,7 

- Båda   11  15                  8,4 – 24,4 

Tobak från föräldrarna 

- Cigaretter från föräldrarna -*  - - 

- Snus från föräldrarna 8  11 5,5 – 19,7 

 

 

* Underlaget är för litet för att redovisas enligt avtal med CAN 

 

 


