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prevention programme TUPP 10 against tobacco use among ninth graders have given any 

effect? Bachelor’s thesis in public health. University of Gävle, Sweden.  

Abstract  

This study was the part of an evaluation of a health promotion programme who took place in 

2009-2010, called TUPP 10. It was a prevention programme against tobacco use among 

youngsters living in the county of Gävleborg. The purpose of this study was to investigate if 

TUPP 10 had made a difference in the tobacco use of teenagers living in the area. Data was 

already collected and consolidated. The prevalence (%) of tobacco users in ninth grade was 

compared before and after the prevention in diagrams and tables. In order to evaluate the 

effect of the prevention, two reference groups were used: data from the same years from the 

entire country, and two of the municipalities in Gävleborg that hadn’t participated in the 

prevention programme. The results showed no signs of measureable changes in tobacco use 

because of TUPP 10. But to evaluate a health promotion programme like this would probably 

have been more useful to measure the results a few more years from now, to get a more safe 

answer whether the intervention had any effect. 
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Sammanfattning 

Tobaksbruket är ett stort folkhälsoproblem, och många börjar använda tobak redan i unga år. 

Studien utgjorde en del av utvärderingsarbetet kring ett redan avslutat projekt inom 

tobaksprevention. Detta regionala Tobaksuppdrag (TUPP 10) syftade till att arbeta preventivt 

för att minska tobaksbruket bland de unga kommuninvånarna i Gävleborgs län mellan åren 

2009 och 2010. Syftet med studien var att kommunvis och könsuppdelat jämföra 

niondeklassares tobaksbruk före och efter projektet TUPP 10. Detta utfördes genom en 

sammanställning och bearbetning av redan insamlad data som Samhällsmedicin Gävleborg 

tillhandahållit. För att svara på frågeställningen om TUPP 10 haft någon inverkan på 

prevalensen tobaksbrukare bland kommuninvånarna i nionde klass jämfördes även de 

deltagande kommunerna med referensgrupper som utgjordes av motsvarande nationella data, 

samt data från de kommuner i länet som inte deltog i det tobakspreventiva projektet. 

Resultatet, som sammanställdes i tabeller och diagram, visade inga tecken på resultat av det 

tobakspreventiva arbetet. Detta skulle kunna bero på att mätningen gjorts efter för kort tid. 

Inom ett par år skulle möjligen en utvärdering kunnat ge större klarhet kring ifall 

hälsointerventionen givit någon mätbar effekt.   
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1. Inledning 

Attityder och normer kring befolkningens tobaksbruk har växt till ett ständigt aktuellt ämne 

som verkar väcka diskussioner och debatter. Innan 18 års ålder är det i Sverige enligt lag 

förbjudet att köpa någon form av tobak (Post & Gilljam, 2003). Tobaksvaror får heller inte, 

enligt lagen, säljas till dem som ännu inte fyllt 18 (Pellmer & Wramner, 2007). Detta kan leda 

till ett etiskt dilemma då flertalet unga faktiskt brukar tobak innan de blivit myndiga. Det görs 

redan en hel del vad gäller preventivt arbete inom tobaksområdet, både på nationell- och 

regional nivå med varierande grad och nivå på framgång och aktiviteter (Rognmo- Olsen, 

2006), men mer behövs. Denna studie ämnar utforska huruvida en sådan regional 

tobakspreventiv insats kan ha haft någon effekt vad gäller minskat tobaksbruk bland en del av 

den unga befolkningen. World Health Organisation (2011) menar att tobaksbruk är en av de 

ledande dödsorsakerna bland världsbefolkningen, dock skulle detta kunna undvikas genom 

bland annat preventiva insatser. För att förbättra folkhälsan genom minskat bruk av tobak är 

det av största vikt att preventiva insatser är evidensbaserade, då både tid och ekonomiska 

resurser avsätts för detta. 

2. Bakgrund 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2011) som ska tillämpas inom hälso- och 

sjukvården gäller det att, för att förebygga ohälsa i befolkningen, stödja förändring av 

levnadsvanorna inom områdena: 

- tobaksbruk  

- riskbruk av alkohol  

- otillräcklig fysisk aktivitet   

- ohälsosamma matvanor  

 

Socialstyrelsen (2011) menar att ovannämnda faktorer bidrar till cirka en femtedel av den 

samlade sjukdomsbördan i Sverige. Schutte och Malouff (1990) menar dessutom att rökning 

är en av USA:s vanligaste dödsorsaker, som skulle kunna gå att förebygga. De som röker, 

eller nyttjar annan form av tobaksvaror, har betydande överdödlighet på grund av ett antal 

olika följdsjukdomar såsom bland annat lungcancer och hjärt-kärlsjukdomar (Johanson & 

Tibblin, 1978).”Så gott som alla de stora folksjukdomarna – hjärt-kärlsjukdom, cancer, 

rörelseorganens sjukdomar, allergi och dålig tandhälsa – har ett samband med tobaksbruk.” 
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(Pellmer & Wramner, 2007:58). Tobak ter sig alltså som ett stort hot mot främjandet av 

folkhälsan.  

Enligt Pellmer och Wramner (2007) menar Dahlgren och Whitehead att tobaksbruk ingår i de 

individuella livsstilsfaktorerna, utifrån en modell som beskriver hälsans bestämningsfaktorer. 

Statens folkhälsoinstitut (2007) beskriver de nationella folkhälsomålen, där det elfte och sista 

målområdet bland annat innebär att verka för minskat bruk av tobak och alkohol för att främja 

den allmänna folkhälsan. År 2014 ska, enligt ett delmål inom tobakspolitiken, antalet 

ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa ha halverats (Pellmer & Wramner, 1997). 

Det finns strategier på nationell nivå för att förebygga tobaksbruk. Dessa går enligt författarna 

ut på: 

- Att minska nyrekryteringen av tobaksanvändare- främst hos unga människor. 

- Att stödja tobaksanvändare att sluta sitt tobaksbruk. 

- Att undvika att ickerökare lider av passiv rökning - inklusive i fosterlivet. 

                                                                                (Pellmer & Wramner, 1997:115) 

Enligt ett regionalt utvecklingsprogram i Gävleborg (Region Gävleborg, 2009) ska det arbetas 

för en förbättrad folkhälsa. Post och Gilljam (2003) menar i sin bok att en god hälsa är en 

förutsättning för ett långt och rikt liv. Vidare påstår de att dagligt tobaksbruk utgör ett 

allvarligt hot mot hälsan. Rökning bidrar till betydligt ökad risk att insjukna i bland annat 

cancer i luftvägarna och andra organ, hjärt- och kärlsjukdomar samt åkommor i luftvägarna. 

Att sluta snusa, och på så sätt inte längre bruka nikotin, kan jämföras med att bryta ett 

kokainberoende (Ibid).  

2.1 Tidigare forskning kring tobak och tobakspreventiva insatser 

Tobak benämns både som namnet på tobaksplantan och som på beredningar av dess blad 

(Tunving & Nordegren, 1993). I Sverige och Norden förknippas definitionen framförallt med 

cigaretter och snus. Då snuset näst intill uteslutande endast nyttjas i Sverige och Norden kan 

det vara svårt att jämföra med global forskning och dylikt kring tobaksfrågor. Framförallt vi 

svenskar menar ofta både snus och cigaretter i debatten och forskningen kring tobak, medan 

det i stora delar av världen mest berör cigaretter eller andra preparat. I denna uppsats benämns 

cigaretter och snus som tobaksvaror. Tobaksbruk kan betecknas på många olika sätt, och 

beskriver inte alltid hur länge- eller hur ofta intaget pågår. Det finns allt från dagligrökare, 

dagligsnusare till rökare, snusare, feströkare eller passiva rökare och så vidare. I uppsatsen 

definieras tobaksbrukare som en individ som vid frågetillfället uppgett sig någon gång använt 
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tobak de senaste tolv månaderna i någon form och svarat ja på frågan: Nyttjar du någon form 

av tobak?  Detta indikerar alltså inte på hur ofta det nyttjas, eller vilken form av tobak det 

gäller. 

Det finns ett antal olika studier kring preventivt arbete i hälsofrämjande syfte, några av dessa 

presenteras i detta stycke. I en rapport utgiven av Statens folkhälsoinstitut (1996) beskrivs ett 

arbete som startade år 1989 vid namn ’En säker och trygg kommun – A Safe Community’ 

som blev en viktig strategi för arbetet att främja globala och nationella skadeförebyggande 

program. I detta program ingick bland annat en punkt som gick ut på att det skulle finnas 

skadeförebyggande program som omfattar alla åldrar, miljöer och situationer. Schutte och 

Malouff (1990) skriver att attityder och åsikter bland unga har stor betydelse för uppkomsten 

av rökning. Dessutom menar Ioe och Fea, enligt Schutte & Malouff (1990), att förebyggande 

program mot rökning tenderar att fokusera på tonåringar, då majoriteten av de som börjar röka 

har en viss tendens att starta redan i ungdomsåren. Varje år genomförs ett antal olika 

hälsofrämjande insatser riktade mot unga tobaksbrukare i stora delar av världen. Detta märks 

bland annat när en sökning av vetenskapliga artiklar inom området utförts. När 

bakgrundsarbetet för denna uppsats påbörjades blev det hundratals sökresultat på databaserna 

som användes för att finna information kring tobakspreventiva insatser och dess eventuella 

effekter. Många skolor har sina egna, eller regionala alternativt nationella, 

interventionsprogram mot tobak. Sådana samhällsinsatser ter sig vanligt både nationellt och 

internationellt. Baillie et al. (2009) undersökte exempelvis policys kring rökning för 

studenterna på college i Kanada, medan Sciacca et al. (2003) rapporterar om ett 

tobakspreventionsprogram kallat ’CHAMPS’ för skolungdomar som går i årskurs 5-7. 

Författarna som precis nämnts ovan i detta stycke är relativt enade; insatserna verkar ha 

betydelse och kan på lång sikt ses som en viktig del av minskat tobaksbruk bland unga.  

I en studie gjord i Kanada visade det sig att de svarspersonerna som var under 25 år samt över 

55 rökte mindre än de i övriga åldersgrupper mellan dessa två åldrar (Ramsden et al, 2010). 

Barnombudsmannen menar i sin rapport (2005) att de flesta som börjar nyttja tobak gör det 

innan 20 års ålder, och att det är vanligt förekommande att ungdomar själva tar upp sitt bruk 

som ett problem. Barn och ungdomar är framtidens tobaksbrukare, varför det ligger i 

nationens intresse att arbeta förebyggande så långt ner i åldrarna som möjligt (Post & Gilljam, 

2003). Därför sätts vissa insatser in redan i mellanstadiet, när barnen är i 12-årsåldern. Sciacca 

et al. (2003) menar att en välplanerad tobaksprevention kan vara en betydelsefull källa till att 

lyckas utbilda befolkningen inom hälsa i samband med minskat tobaksbruk. Sundh et al. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Baillie%2C%20Lynne%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Baillie%2C%20Lynne%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Sciacca%2C%20John%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Sciacca%2C%20John%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Sciacca%2C%20John%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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(2003) påstår att det visat sig att det bästa resultatet inom tobakspreventivt arbete uppnås 

genom kontinuitet och att insatsen sätts in på bred front inom olika nivåer. Den preventiva 

paradoxen innebär att störst minskning av sjukdom i befolkningen uppnås genom att minska 

risknivån bland de med måttlig risk (Pellmer & Wramner, 2007). Janlert (2000) förklarar 

paradoxen genom att beskriva att de största vinsterna för folkhälsan är att minska måttligt 

förhöjda risker hos ett stort antal människor istället för att vända sig till en mindre grupp med 

hög risk. Alltså sätts insatsen, enligt dessa författare, med fördel in på bred front inom olika 

nivåer som Sundh et al. (2003) föreslår.  

I en rapport från Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk 

(2007:28) står det att läsa följande: ”Effekterna av strategier för individualprevention kan i 

allmänhet inte mätas genom förändringar i andelen av hela befolkningen.. ..Däremot kan alla 

preventionsstrategier sättas i relation till de samlade bevis som finns, så att man kan avgöra 

om insatsen i fråga är evidensbaserad eller inte.” Det kan alltså enligt rapporten vara svårt att 

mäta vilken direkt effekt preventiva insatser har på hälsan. Dock står det klart, efter att ha 

tagit del av mycket annan forskning, att det ändå verkar bättre att utföra någon form av 

tobakspreventiv insats än att låta bli. Statens Folkhälsoinstitut (2002) menar i en skrift om 

tobak och ungdomar att för att minska tobaksbruket krävs ett brett arbete i hela samhället. Det 

bör enligt rapporten satsas på såväl vuxna som ungdomar, och detta bör ske över en långt 

framskridande tid. Samordning och samverkan kring tobakspreventionen är av största vikt för 

att uppnå önskad effekt av minskat tobaksbruk bland befolkningen (Statens Folkhälsoinstitut, 

2002).  

Variationen kring vilka insatser som sätts in, och hur dessa utförs, är dock stor beroende på 

var i världen man befinner sig (Nordic Council for Alcohol and Drug Research - NAD, 2006). 

Enligt Bothmers studie (2003) visade det sig att det råder delade meningar kring vems ansvar 

det är att marknadsföra och förespråka en rökfri generation. Peter Allen, som granskar olika 

lokala insatser för att främja hälsan i befolkningen, menar dock att det är erkänd fakta att 

samhället har en betydande roll för folkhälsan och därmed välfärden. ”It is now 

acknowledged that local government departments such as personnel education, social 

services and leisure also have key roles in the health promotion scenario”. (Scriven & Orme, 

1996:94). Samhället har enligt författaren en viktig roll inom det hälsopreventiva arbetet. 

Detta styrks av att Awad et al. (2010) i sin studie kommit fram till att bland annat 

interventionsprogram kan göra skillnad för folkhälsan i och med utbildning och 

medvetandegörande av viktiga hälsofrågor. Det ter sig alltså som att det redan görs en hel del 
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inom området främjande av folkhälsan. Men uppfyller de insatserna som utförs sina mål, kan 

exempelvis tobaksbruket minska genom preventivt arbete? 

 

2.2 Fakta om Gävleborgs län samt tobaksstatistik i länet jämfört med övriga riket  

Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) rökte 13 procent av 

landets män dagligen 2007, medan motsvarande andel kvinnor var 15 procent. I en rapport 

utgiven av Landstinget Gävleborg (2009) står det att länet i förhållande till övriga riket visar 

relativt liknande siffror. Bland länets pojkar och flickor i årskurs nio har situationen inte 

förändrats särskilt mycket under mätperioden 1996-2008 vad gäller användningen av tobak 

(Landstinget Gävleborg, 2009). Prevalensen uppgår till cirka 30 procent för de båda 

grupperna. Motsvarande siffra för gymnasieelever är 45 procent. Antalet unga snusare i länet 

ligger däremot något högre i jämförelse med övriga riket. 

I Gävleborgs landsting finns tio kommuner av varierande storlek; Bollnäs, Hofors, Ljusdal, 

Gävle, Hudiksvall, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn. Fyra av 

kommunerna ligger i Gästrikland, medan de resterande tillhör Hälsingland (Dalarnas 

forskningsråd: Jansson & Kostela, 2011). Åtta av kommunerna deltog fullt ut i projektet 

TUPP 10, medan de övriga valde att avstå på grund av bristande tid och resurser enligt 

Projektrapporten (Woxberg, 2011). Dessa två kommuner var Ockelbo och Söderhamn. 

2.3 Tobaksuppdraget TUPP 10  

Under åren 2009- 2010 genomförde Landstinget Gävleborg genom den egna avdelningen och 

tillika förvaltningen Samhällsmedicin, på uppdrag av länsfolkhälsorådet, ett länsövergripande 

projekt inom området tobaksprevention (Woxberg: TUPP 10:s projektplan, 2011). Projektet 

fick arbetsnamnet TUPP 10, vilket står för Tobaksuppdraget 2009-2010, och var ett regionalt 

projekt och en del av det nationella tobaksuppdraget år 2008- 2010. Projektet finansierades av 

medel från det nationella tobaksuppdraget som Statens folkhälsoinstitut ansvarar för. Enligt 

Tobakslagen fungerar kommunerna som tillsynsmyndighet på lokal nivå inom tobaksfrågor 

(Janlert, 2000). Samtliga kommuner i länet bjöds innan starten i början av år 2009 in att 

medverka i projektet, under förutsättning att vissa krav uppfylldes. Dessa krav utgjordes av att 

ett politiskt beslut kring projektet skulle tas i varje enskild kommun, att en kommunal 

arbetsgrupp skulle bildas samt att en kontaktperson, en lokal tobakssamordnare, skulle finnas 

till hands. Projektet skulle även ingå i den dagliga verksamheten för kommunstyrelserna. 
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TUPP 10 var ett samverkansprojekt med det långsiktiga målet att minska tobaksbruket bland 

länets ungdomar i samtliga tio kommuner. Det kortsiktiga målet var att öka graden av både 

struktur och strategi inom det tobakspreventiva arbetet i Gävleborgs län. Detta gjordes genom 

att rikta och utforma tobakspreventiva insatser gentemot länets skolungdomar, där högstadie- 

och gymnasieelever var högst prioriterade. Exempelvis bildades lokala arbetsgrupper både i 

länet och kommunalt, och handlingsplaner togs fram för vidare arbete. Samarbetet mellan 

olika instanser upprättades i form av en referensgrupp på länsnivå som hade som mål att fyra 

fysiska möten per år skulle äga rum med en dagordning på ett antal olika punkter som skulle 

leda fram till utvecklandet av det strategiska arbetet kring tobakspreventiva insatser i länet. 

Representanterna i referensgruppen bestod av personer från: Folktandvården Gävleborg AB, 

Landstinget Gävleborg, Folkhälsoenheten Division Primärvård, Länsstyrelsen Gävleborg, 

Region Gävleborg, Non smoking Generation, Svenskt näringsliv Gävleborg via Alna Sverige 

Gävleborg, Skolläkarna/elevhälsan i Gävleborg, Gästriklands- och Hälsinglands 

idrottsförbund och Högskolan i Gävle. Deltagandet var dock i slutändan av varierande grad 

(Projektplanen, 2011). För hela arbetsmodellen kring TUPP 10, se dess projektplan 

(Woxberg, 2011).  

Tanken var enligt projektplanen (Woxberg, 2011) att varje lokal samordnare skulle kopiera 

processledarens funktion och konsultativa roll gentemot sina respektive arbetsgrupper. En 

handlingsplan för respektive kommuns tobakspreventiva arbete togs fram. Två av de 

länsgemensamma insatserna genomfördes under projektperioden av samordnarna, den ena 

under tobaksfria veckan och den andra i form av en tobaksutbildning för sjuksköterskor. 

Dessutom genomfördes ett antal lokala evenemang (Woxberg: Projektplanen, 2011). 22 

skolsköterskor deltog i den endagsutbildning som skulle resultera i ökad kompetens kring 

avvänjningsstöd för både elever och personal. Detta för att ett behov av kompetensutveckling 

inom området tidigare uttryckts. Under tobaksfria veckan utförde samordnarna, tillsammans 

med primärvården och tandvården, en marknadsföringskampanj för att uppmärksamma 

tobaksfrågan. ”Ledningsgruppen TUPP 10 skrev i och med det tillsammans med 

Riksbruksprojektet/tobak inom den landstingsdrivna primärvården ett pressmeddelande med 

stöd av landstingets presstjänst. Till pressmeddelandet bifogades en lista där lokala insatser 

kommunvis presenterades inklusive plats, tid och kontaktperson, med en inbjudan till 

länsmedierna att bevaka. Det blev en lyckad vecka med många besökare och ett stort 

medieintresse.” (Projektplanen, 2011:22). I övrigt framgår inte helt tydligt av projektens 

dokumentation vilka operativa insatser som implementerats under projekttiden. Dock menade 
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en av de ansvariga för TUPP 10 vid muntlig redogörelse för projektet att de operativa 

insatserna utfördes på lokal nivå, och att varje kommun ansvarade för dess inrapportering. 

Dessa insatser fanns alltså inte dokumenterade i projektplanen (2011). Dock går det att läsa att 

det kortsiktiga målet uppnåddes: en arbetsmodell för ökad struktur och strategi för det 

tobakspreventiva arbetet i länet. Det mer långsiktiga målet, att bland länets ungdomar minska 

tobaksbruket, anses vara ett fortgående arbete som i och med TUPP 10 startats upp för att 

arbeta med på längre sikt (Projektplanen, 2011).          

Projektet TUPP 10 genomfördes utefter redan befintlig data från CAN- undersökningar. 

Dessa innefattade data kring tobaksbruket för elever som gick i årskurs nio år 2008 samt i 

årskurs två på gymnasiet år 2007. I och med att CAN gör dessa mätningar var tredje år, och 

projekttiden var på två år, var det lämpligt att nästa upplaga av CAN-rapporterna användes 

som utgångspunkt för delar av projektets utvärdering. Dessa blev då år 2010 för 

andraårselever på gymnasiet samt år 2011 för årskurs nio. Då denna uppsats koncentreras på 

niorna jämförs här endast data från år 2008 mot 2011. Det regionala projektet TUPP 10 var 

alltså framförallt av strategisk natur och inte så mycket av aktionskaraktär. Det handlade 

snarare om att utarbeta strategier för fortsatt tobakspreventivt arbete gentemot ungdomarna i 

länet, än om att genom operativa handlingar stoppa tobaksbruket enligt projektplanen (2011).  

 

2.4 Teori 

Janlert (2000) beskriver vad teorier kring folkhälsoarbete innebär. Enligt författaren handlar 

det om olika uppfattningar och modeller som kan vägleda i det praktiska arbetet kring 

förändringsarbete för att främja folkhälsan. Vidare menar Nutbeam et al. (2010) att: ”Health 

promotion theories and models can help to bind together our observations and ideas, and 

make sense of them.” (Nutbeam et al., 2010:1). Nedan beskrivs urval av teorier och modeller 

som har relevans för tobakspreventivt arbete.  

Den transteoretiska modellen som bland andra Di Clemente och Proschaska utvecklat 

(Nutbeam et al., 2010) är en individuell förändringsmodell som går ut på att en 

beteendeförändring i livsstilen tar tid. Den består av ett antal olika steg: det omedvetna-, det 

medvetna-, det aktiva stadiet samt underhållsskedet. I det första, omedvetna, stadiet förnekar 

individen problemet. Rökaren har sedan insett sitt problem med nikotinbruket under den 

nästa, medvetna, fasen. I det aktiva stadiet utförs förändringen, exempelvis tobaksstopp. I 

underhållsskedet görs allt för att förhindra återfall (Post & Gilljam, 2003). Enligt Nutbeam et 

al. (2010) finns även ett stadium till, nämligen återfall. Detta gäller särskilt när det handlar om 
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ett beroende som ska brytas. Författarna menar vidare att denna process snarare är cirkulär än 

linjär, då olika individer kan röra sig inom de olika stadierna lite fram och tillbaka och i olika 

hastighet och ordning. 

Health beleif model är en modell som beskriver den individuella människans benägenhet att 

engagera sig i en egen livsstilsförändring. ”Enligt den teoretiska modellen health belief model 

är möjligheterna att lyckas med en behandling större om patienten själv är motiverad och 

tror på behandlingen.” (Kallings & Leijon, 2003:33).  Om individen inte själv är villig att 

exempelvis sluta röka finns ingen mening att försöka få personen att sluta. Då gäller det 

istället att försöka öka motivationen hos denna individ. I Social Learning Theory är 

utgångspunkten däremot att den omgivande miljön har stor inverkan på livsstilsvanorna 

(Nutbeam & Harris, 2004). Tidigare forskning indikerar att beteendet formas av miljön. Om 

den omgivande miljön inte främjar något, utan tvärt om försöker förhindra uppkomsten och 

förekomsten av exempelvis tobaksbruk, skulle användningen av denna teori eventuellt kunna 

bidra till minskat tobaksbruk bland befolkningen om den används i det tobakspreventiva 

arbetet. 

Diffusion of innovation kan vara en användbar modell vid hälsofrämjande arbete (Nutbeam & 

Harris, 2004). Modellen belyser en process när vi människor blir exponerade för ett budskap. 

Fördelningen i en befolkningsgrupp, enligt modellen, ser ut på ett visst sätt i avseende hur vi 

människor tar till oss ett nytt budskap. Beroende på vilket budskap det gäller befinner sig 

olika människor i olika kategorier. Innovators (2,5 procent av befolkningen) är de som 

anammar det nya direkt, medan early adopters (13,5 procent) samt early majority (34 

procent) hänger på efter ett litet tag när de sett att förändringen testats och fungerat. 34 

procent består av late majority och är de som tar till sig det nya budskapet lite senare medan 

de individer som tillhör laggards (16,5 procent) mycket sent, eller aldrig, är med på 

förändringen. Det är av största vikt att komma ihåg att folk tar till sig budskap olika, och att 

de tar till sig olika budskap beroende på hur dessa förmedlas (Nutbeam & Harris, 2004).      

Sesamemodellen är vanligt förekommande när det handlar om att utarbeta en handlingsplan 

för folkhälsoarbetet i ett lokalsamhälle (Pellmer & Wramner, 2007). Den är en aktionsmodell 

och planeringsprocess som innehåller en handlingsplan för att upprätta stödjande miljöer. Ett 

antal olika omfattande steg tas upp i modellen, och den påminner en hel del om en utvecklad 

version av Brachts 5-stegsmodell. 
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Enligt TUPP 10:s projektplan (Woxberg, 2011) genomfördes projektet i sex olika steg. Detta 

påminner en aning om Brachts 5-stegsmodell som Pellmer & Wramner (2007) beskriver, med 

några få skillnader i utförandet. 

Jämförelse mellan Brachts 5-stegsmodell och TUPP 10:s arbetsmodell. 

Tabell 1: I den ena arbetsmodellen, Brachts 5-stegsmodell, används fem steg medan den 

andra nyttjar ett steg till. I stort verkar de dock relativt lika 

 

Brachts 5-stegsmodell    TUPP 10:s olika genomförande-steg 

1. Samhällsanalys  1. Förankring i kommunerna samt kommunbeslut 

2. Design, initiering, planering 2. Analys av aktuella kommuner 

3. Implementering  3. Plan för implementering 

4. Upprätthållande  4. Implementering väljs 

5. Utvärdering och återkoppling 5. Implementering 

   6. Utvärdering och rapportering 

 

I jämförelsen ovan (tabell 1) verkar TUPP 10: arbetsmodell, medvetet eller omedvetet, i 

princip följa Brachts modell med det stora undantaget att det kan finnas spår av en aning mer 

byråkrati i TUPP 10- projektet. Första steget handlar om samhällsanalys i Brachts modell, i 

jämförelse med TUPP 10 där det i första hand gick ut på att få projektet godkänt för att sedan 

kunna gå vidare och genomföra det. Därefter följde en analys av kommunerna. Brachts steg 2 

går att likna med TUPP 10:s tredje - och möjligen fjärde steg i tabell 1. I TUPP 10 finns inget 

steg för upprätthållande, detta skulle möjligen kunna bero på att det är ett tidsbegränsat 

projekt. Det ter sig som att det iakttogs större försiktighet och att beroendet av andra var större 

i TUPP 10 än i Brachts modell. Den ena modellen ter sig en aning mer utförlig än den andra. 

Brachts femstegsmodell genomförs enligt Pellmer & Wramner (2007) med fördel under en 

femårsperiod, TUPP 10 pågick i två år med undantag för efterarbetet med bland annat 

utvärdering.  

Då sesamemodellen påminner om Brachts 5-stegsmodell (Pellmer & Wramner, 2007) kan 

även denna modell vara värd att nämna i sammanhanget med TUPP 10. I och med att 
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sesamemodellen har flera steg än Brachts, och alltså är lite mera utförligt, skulle det kunna 

påstås att den förstnämnda liknar TUPP 10:s arbetsmodell ännu bättre. Men de liknar ju som 

sagt varandra, så kanske en kombination av dessa skulle möjligen ge en mer rättvis förklaring 

till vilken arbetsmodell projektet TUPP 10 har nyttjat. 

Diffusion of innovation belyser alltså, som tidigare nämnts, en process när vi människor blir 

exponerade för ett budskap (Nutbeam & Harris, 2004). Att beakta detta vid genomförandet av  

projekt som TUPP 10 ter sig relevant. Beroende på hur budskapet kring tobak förmedlas når 

det ut till olika antal personer. Budskapets innebörd bestämmer i vilken beslutskategori olika 

individer befinner sig i. Det är, som tidigare nämnts, av största vikt att komma ihåg att folk tar 

till sig budskap olika, och att de tar till sig olika budskap beroende på hur dessa förmedlas 

(Nutbeam & Harris, 2004).  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det funnits vissa svårigheter att jämföra TUPP 10:s 

arbetsmodell med relevanta teorier, då det inte helt tydligt framgår av projektrapporten vilka 

operativa insatser som utförts och hur dessa implementerats.  

3. Problemformulering 

Som framgått ovan ses tobaksbruk som ett stort hot mot den allmänna folkhälsan. Detta då det 

bland annat upptäckts samband mellan ett antal folksjukdomar såsom exempelvis hjärt- 

kärlsjukdomar och lungcancer. Stöd för förändring av tobaksbruket är även en av de 

livsstilsfaktorer som, enligt Socialstyrelsen, kan förebygga ohälsa i befolkningen. Många 

börjar redan i tidiga tonåren att bruka någon form av tobak. Ett antal tobakspreventiva insatser 

har redan satts in, både på regional och nationell nivå. Det finns dock ett behov av utökad 

kunskap kring ifall tobakspreventivt arbete fungerar eller ej.    

3.1 Syfte 

Syftet med denna studie var att utvärdera TUPP 10, i avseendet att hitta mätbart resultat i 

form av minskat antal tobaksbrukare bland ungdomar i Gävleborgs län. Detta för att försöka 

utläsa om den tobakspreventiva insatsen haft någon effekt. Avsikten var alltså att 

jämföra, kommun för kommun och könsindelat, tobaksbruket bland niondeklassare före och 

efter projektet. 
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3.2 Frågeställningar  

 

- Har andelen tobaksbrukare bland elever i årskurs nio som använder någon form av 

tobak förändrats efter det att projektet TUPP 10 är avslutat? I sådana fall, på vilket sätt 

har det förändrats?  

- Hur ser utvecklingen ut i jämförelse med nationella data? 

- Hur ser utvecklingen ut i jämförelse med de kommuner i länet som inte deltog i TUPP 

10? 

 

4. Metod 

Avsikten var att studera befintlig registerdata från det regionala projektet TUPP 10. Syftet 

gick ut på att utvärdera och göra en eftermätning av hur det ser ut med tobaksbruket bland 

ungdomarna i länets 8 av 10, i projektet medverkande, kommuner. En kvantitativ analys, där 

redan insamlad data från CAN-undersökningarna år 2008 på niondeklassare i länet jämfördes 

med elever i årskurs nio tre år senare, utfördes. Undersökningen var av deskriptiv 

epidemiologisk karaktär, vilket innebär att ett problem endast definieras och beskrivs 

(Andersson, 2006). Därefter utfördes även en utvärdering av TUPP 10:s eventuella effekt. 

Data bestod av svar från enkäter på CAN:s tidigare mätningar.  

 

4.1 Studiedesign och val av ansats 

Designen för studien var jämförande, komparativ, sambandsstudie (Edling & Hedström, 

2003) med en longitudinell design. Den traditionella longitudinella designen innebär enligt 

Ahlbom (2006) att undersökning utförs över en viss tid där studieobjekten följs upp 

kontinuerligt, och upprepade mätningar utförs. Studien i denna uppsats avsåg att mäta 

prevalensen av tobaksbrukare bland elever i årskurs nio före samt efter den tobakspreventiva 

insatsen TUPP 10. Då redan insamlad deskriptiv data bearbetades, för att därefter analyseras, 

anammades en kvantitativ ansats (Edling & Hedström, 2003).  

4.2 Urval och målgrupp 

Valet av målgrupp var till viss del redan förutbestämt, i och med att det var en utvärdering av 
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redan avslutat projekt. Det inkluderade kommuninvånare boende i Gävleborgs län. 

Samhällsmedicinska avdelningen, och tillika uppdragsgivarna till denna utvärderingsuppsats, 

var särskilt intresserade av en utvärdering som riktade sig till insatserna gentemot de unga 

kommuninvånarna. Därför valdes individer som gick i nionde klass år 2008 i jämförelse med 

elever i årskurs nio tre år senare (2011) därför att CAN regelbundet utför undersökningar på 

denna målgrupp i treårsintervaller. På så vis gavs möjligheter att utforska huruvida årskullen i 

nionde klass år 2011 skiljer sig vad gäller prevalensen av tobaksbruk, då de varit en del av 

målgruppen för TUPP 10:s insatser, i förhållande till de ungdomar som gick i nionde klass 

innan projektet påbörjats.  

 

För att sedan kunna kontrollera om andra faktorer påverkat det eventuella resultatet av TUPP 

10:s insatser, såsom exempelvis generella samhällstrender, behövdes en referensgrupp. 

Jämförelser med nationella data samt med de kommuner i länet som inte deltog i TUPP 10 

verkade då lämpliga. Enligt projektplanen (2011) ville man i större utsträckning rikta insatser 

mot ungdomar, vilket tedde sig som en intressant synvinkel för utvärderingen. ”Ett till viss 

del systematiskt tobakspreventivt arbete, framförallt riktad till den vuxna befolkningen, 

genomfördes redan i länet. Det fanns dock ett uttalat behov från folkhälsoaktörer om att öka 

det strategiska tobakspreventiva arbetet och att det även skulle omfatta ungdomar.” 

(Projektplanen, 2011:5). Valet av målgrupp föll därför på elever i nionde klass boende i någon 

av Gävleborgs läns kommuner. Då CAN- undersökningarna genomförts könsuppdelade blev 

detta även fallet i uppsatsens studie.  

4.3 Tillvägagångssätt och datainsamling 

Med hjälp av datorprogrammet Microsoft Excel sammanställdes och bearbetades redan 

insamlad data från CAN-mätningarna Skolelevers ANDT-vanor i Gävleborg årskurs 9, 2011 

(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning – CAN, 2011) som Samhällsmedicin 

i Gävleborg sammanställer, analyserar och tillhandahåller. I och med att det endast i dessa 

dokument uppgetts vilken prevalens (%) som brukar någon form av tobak, samt hur många 

individer som motsvarar denna procent, räknades det totala antalet svarande ut med hjälp av 

formeln: 100(X/Y)
*
 och redovisades därefter i Excel-tabellerna. Därefter genomfördes 

analysen genom att redovisa prevalenser i tabellform samt förändring av prevalenser i grafisk 

form. 

                                                           
*
 X= Antal personer som svarat att de nyttjar någon form av tobak. 

  Y= Antal procent som svarat att de nyttjar någon form av tobak. 
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4.4 Analys av data 

Den övergripande frågan, om projektet TUPP 10 kan ha gjort någon skillnad i antalet 

tobaksbrukare bland länets ungdomar i nionde klass, angreps genom en analys och diskussion 

av det som hittills framkommit i och med sammanställningen av redan befintlig data. Denna 

data innefattade en jämförelse av prevalensen av tobaksbrukare före och efter projektet. De 

båda referensgrupperna, nationell data och data för de kommuner i länet som inte deltagit i 

projektet, fick ge indikationer på hur trenderna i övriga riket samt i Gävleborgs län såg ut. 

Analysmetoden som i huvudsak använts var alltså av komparativ karaktär, vilket enligt Edling 

och Hedström (2003) innebär att olika enheters data jämförs med varandra. I detta fall 

handlade det således om att kommunerna jämfördes med de förutbestämda, ovan nämnda, 

referensgrupperna. Förändring i prevalens som möjligt resultat av projektet redovisas. Vidare 

utfördes en analys och diskussion kring projektets effekt på antalet ungdomar i nionde klass. 

 

För att kunna svara på den första frågeställningen, om andelen tobaksbrukare bland elever i 

årskurs nio har förändrats efter att projektet TUPP 10 är avslutat och på vilket sätt, 

sammanställdes först och främst undersökningarna som CAN utfört genom att den data som 

var aktuell togs ut.  Det var samma data som Samhällsmedicin tillhandahåller och använde sig 

av som utgångspunkt för både uppstarten och utvärderingsarbetet kring TUPP 10. Därför 

skedde denna datainsamling och sammanställning på plats i samhällsmedicinska avdelningens 

lokaler i Gävle. Den data, i CAN-rapporterna från år 2008, visar bland annat prevalensen  (%) 

av de tillfrågade niondeklassarna i de åtta kommunerna som brukade tobak i någon form, 

alltså prevalensen av tobaksbrukare. Dessa jämfördes med motsvarande data från år 2011. 

Varje kommuns prevalens jämfördes var för sig, år 2008 mot 2011. Det gjordes en jämförelse 

varje kommuns killar emellan, och en likadan bland tjejerna. Detta innebar att prevalensen 

(%) som svarat att de brukar tobak i någon form redovisades, kommunvis, i en Excel- fil i 

tabellform. Även beräknat antal personer som svarat samt hur stor svarsfrekvensen varit 

redovisas på samma sätt i denna tabell.  

 

Utifrån tabellen som ovan beskrivits jämfördes varje kommun med motsvarande data för hela 

riket, vilket fungerade som en slags referensgrupp. Den nationella prevalensen i antal 

tobaksbrukare redovisades först på exakt samma sätt som de kommunvisa jämförelserna i 

Excel-tabellen för kommunerna. Därefter utformades två stapeldiagram som visar varje 

kommuns- samt rikets och de två icke deltagande kommunernas prevalens tobaksbrukare i 

nionde klass i antal procent (killar för sig och tjejer för sig), en för år 2008 och en för 2011. I 
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och med att det var på detta vis som CAN- undersökningarnas data var utformade, både vad 

gäller nationellt och kommunvis, skrevs detta i princip endast av och sattes in i 

stapeldiagrammen. All data var alltså uppdelad för flickor och pojkar och redovisades i den 

statistikpärm som uppsatsen till stor del utgått ifrån. Dessa två tabeller kunde sedan jämföras 

med varandra. Det gick då att utläsa hur utvecklingen i varje kommun sett ut i jämförelse med 

referensgrupperna. 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Fyra forskningsetiska grundprinciper utgör riktlinjer för de etiska aspekter som bör tas i 

beaktande inom all forskning. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Kortfattat innebär de att deltagaren ska 

informeras av forskaren om studiens syfte, att all medverkan är frivillig och kan avslutas när 

helst respondenten så önskar, att deltagarens villkor för studiens genomförande tas i beaktning 

samt att personuppgifter ska hanteras konfidentiellt. Denna information får aldrig brukas i 

annat sammanhang än i just den aktuella studien (Vetenskapsrådet, 2002).  

Framförallt bör aktsamhet i första hand alltid intas i förhållande till forskningspersonerna 

(Vetenskapsrådet, 2002). Enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) bör 

deltagarna i en undersökning i största möjliga mån skyddas, så att det inte går att spåra vilka 

personer som svarat vad. Att det i denna uppsats utförts en registerstudie, på redan bearbetat 

material, underlättade hanteringen av ovan nämnda etiska aspekt. Det ter sig mycket svårt att 

spåra, och identifiera, någon särskild svarsperson eller utpekad grupp då registret enligt 

Samhällsmedicin är avidentifierat.  

Informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) innebär att den som forskar är ålagd att informera 

de berörda svarspersonerna om forskningens syfte. Då denna studie, som tidigare nämnts, 

utgått från redan befintlig data får detta krav ändå ses som uppfyllt trots att personerna som 

svarat på forskningsfrågorna inte informerats om syftet för studien kring TUPP 10. 
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5. Resultat  

Tobaksbrukare; flickor.  

Tabell 2: Prevalensen (%) av det totala antalet svarande flickor i årskurs nio boende i någon 

av Gävleborgs läns kommuner, som svarade ja på frågan om de nyttjar någon form av tobak. 

Referensgruppen utgjordes dels av hela rikets svar, och dels av de kommuner i länet som inte 

deltog i projektet TUPP 10. Även hela länets data redovisas 

   

 

 

I tabell 2 går det att utläsa att det i princip uteslutande var olika antal personer som svarade 

första och andra gången. I de fall då det är ytterst få svarande, som exempelvis i Söderhamn år 

2008, blir det större osäkerhet i skattningen av prevalensen.  
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Tobaksbrukare; pojkar.  

Tabell 3: Prevalensen (%) av det totala antalet svarande pojkar i årskurs nio boende i någon 

av Gävleborgs läns kommuner, som svarade ja på frågan om de nyttjar någon form av tobak. 

Referensgruppen utgjordes dels av hela rikets svar, och dels av de kommuner i länet som inte 

deltog i projektet TUPP 10. Även hela länets data redovisas   

 

 

 

Även i tabell 3 går det att utläsa att det var olika antal personer som svarade första och andra 

gången. Stor osäkerhet i skattningen av prevalensen blir det i bland annat Ockelbo år 2008, 

som hade så få antal svarande personer. I Hofors gick det dessvärre inte att utföra någon 

mätning då data för år 2011 saknas, detsamma gällde för Ockelbo kommun.  

 

För att sedan kunna analysera de eventuella effekterna av TUPP 10 så beräknades förändring 

av prevalensen mellan åren 2008- 2011. 
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Förändring i prevalens av tobaksbruk; flickor. 

 

Figur 1: Förändringen i prevalens (%) av tobaksbrukande flickor i nionde klass, boende i 

Gävleborgs län samt nationellt, före och efter projektet TUPP 10.    

 

I figur 1 visas förändring i prevalens (%) av tobaksbrukande flickor i nionde klass inom 

Gävleborgs läns kommuner samt nationellt mellan åren 2008 och 2011. I sex av de tio 

kommunerna hade tobaksbruket minskat bland länets flickor, när en jämförelse gjordes före 

och efter projektet TUPP 10. I hela riket hade prevalensen av tobaksbrukare däremot stigit 

något. Söderhamn, som inte deltog i projektet, hade halverat prevalensen av tobaksbrukare 

medan Ockelbo visade på en marginell höjning. Det var alltså fler kommuner som sänkt sin 

prevalens än tvärtom. I exempelvis Bollnäs kommun hade prevalensen i tobaksbruk minskat 

kraftigt, från 40 procent år 2008 till 21 tre år senare, bland flickorna. Dock var det, som 

tidigare nämnts, olika antal personer som svarade första jämfört med andra gången. I och med 

att även en av referenskommunernas prevalens, som inte deltagit i TUPP 10, så kraftigt 

sjunkit kunde ingen tydlig association mellan den tobakspreventiva insatsen och 

förändringarna av prevalensen fastslås.     
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Förändring i prevalens av tobaksbruk; pojkar. 

 

Figur 2: Förändringen i prevalens (%) av tobaksbrukande pojkar i nionde klass, boende i 

Gävleborgs län samt nationellt, före och efter projektet TUPP 10.    

 

I figur 2 visas förändring i prevalens (%) av tobaksbrukande pojkar i nionde klass inom 

Gävleborgs läns kommuner samt nationellt mellan åren 2008 och 2011. I samtliga kommuner 

som gått att mäta, inklusive på nationell nivå, hade prevalensen i tobaksbrukare bland 

pojkarna sjunkit. Det enda undantaget var referenskommunen Söderhamn, där prevalensen 

höjts. Inte heller bland pojkarna kunde någon tydlig association mellan den tobakspreventiva 

insatsen TUPP 10 och förändringarna av prevalensen fastslås.      

 

Sammanfattningsvis visade analysen inte någon tydlig effekt av TUPP 10. Det var inga större 

skillnader mellan interventionsgruppen och referensgrupperna, varken bland pojkarna eller 

flickorna, vad gäller förändrad prevalens av tobaksbrukare innan och efter det regionala 

tobaksuppdraget TUPP 10. 

6. Diskussion 

Det kan vara svårt att uttala sig ifall TUPP 10 gjort någon större skillnad vad gäller prevalens 

tobaksbrukare bland länets elever i nionde klass. Av resultatet går det att utläsa att skillnaden i 

prevalens varit varierande i de olika kommunerna före och efter avslutat projekt.  
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6.1 Resultatdiskussion 

Enligt tabellerna i resultatkapitlet såg antalet svarande olika ut i princip i samtliga 

kommunvisa, och nationella, jämförelser. Detta skulle kunna vilseleda bilden av resultatet när 

prevalensen (%) redovisas. Dessutom kan ett lågt antal svarande, som vissa kommuners 

mätningar hade, leda till en osäker skattning av prevalensen. Hade svarsfrekvensen varit 

högre hade möjligen ett mer sanningsenligt resultat kunnat gå att utläsa. Att det näst intill 

uteslutande var färre antal personer år 2011 som svarade gjorde att resultatbilden inte riktigt 

kunde komma till sin fulla rätt. I och med att resultatet beskriver förändringen i prevalensen 

(%), och inte i antal personer, säger det mycket lite om förändringen i det faktiska antalet 

tobaksbrukare.  

  

Bland kommunernas flickor, i jämförelse med nationella data som stigit något, visade 

resultaten att cirka hälften av kommunerna uppvisade minskat antal tobaksbrukare. 

Söderhamn, som inte deltog i projektet, hade halverat sin prevalens. Ockelbo, som inte heller 

var med, hade en marginell höjning av prevalensen i tobaksbrukare. Det kan här, som tidigare 

nämnts, vara svårt att avgöra huruvida det faktiskt varit TUPP 10 som haft någon effekt då 

även de kommuner som inte deltog i TUPP 10 påvisar olika resultat i förändringen av 

prevalensen för tobaksbrukare. Hade däremot samtliga referensgrupper visat på andra resultat 

än undersökningsgruppen skulle det vara mer sannolikt att TUPP 10 haft någon form av 

inverkan på förändringen av prevalensen för tobaksbrukarna. 

 

Pojkarnas resultat visade däremot att i samtliga kommuner som gått att mäta, inklusive på 

nationell nivå, så hade prevalensen tobaksbrukarna sjunkit. Det enda undantaget var den icke 

deltagande kommunen Söderhamn, där prevalensen i tobaksbrukare höjts. Här skulle kunna 

antas att projektet TUPP 10 möjligen haft någon form av inverkan på prevalensen i 

tobaksbruket, om det inte vore för att prevalensen faktiskt även sjunkit på nationell nivå. Det 

finns alltså inga klara bevis för att det varit det tobakspreventiva projektet som påverkat 

prevalensen av tobaksbrukare.    

  

De kommuner i länet som inte deltog i TUPP 10 visade alltså, med undantag från Söderhamns 

pojkar, inga större skillnader jämfört med de kommuner som deltog i projektet. 

Kommunernas förändringar i prevalens bland tobaksbrukare följde i princip nationella 

mätningars trender. Detta skulle antingen kunna tyda på att preventionsarbetet inte haft någon 

effekt, eller att resultatet mättes efter för kort tid. I en skrift kring ungdomar och tobak menar 
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Statens folkhälsoinstitut (2002) att tobakspreventivt arbete bör ske över en långt 

framskridande tid. Då skulle två år kunna vara för kort tid. Sundh et al. (2003) påstår att det 

bästa resultatet uppnås genom kontinuitet inom tobakspreventivt arbete. Vid fortsatta insatser 

kring TUPP 10, som sträcker sig över betydligt längre tid, kan möjligen resultatet se 

annorlunda ut i framtiden. Även enligt Brachts femstegsmodell (Pellmer & Wramner, 2007), 

som utgår ifrån att en hälsointervention pågår i minst fem år, skulle TUPP 10:s projekttid vara 

alldeles för kort. Detta skulle kunna vara några anledningar till svårigheterna att komma fram 

till något konkret svar kring tidigare ställda problemformuleringar.    

Det kan, som tidigare konstaterats, finnas vissa svårigheter i avseendet att bedöma resultatet 

kring TUPP 10:s tobakspreventiva arbete. Det framgår inte helt tydligt av projektrapporten 

vilka operativa insatser som utförts och på vilket sätt dessa implementerats. Detta då projektet 

framförallt verkar ha varit av strategisk natur och inte så mycket av aktionskaraktär. TUPP 10 

kom snarare att handla om att utarbeta strategier för fortsatt tobakspreventivt arbete, 

framförallt gentemot de äldre ungdomarna i länet, än om att genom operativa handlingar 

stoppa tobaksbruket enligt projektplanen (Woxberg, 2011). Enligt Kim et al. (1997) visar 

forskning att interventioner där det operativa arbetet baserats på teorier kring förändring är de 

mest effektiva. Då TUPP 10 inte verkar ha varit teoribaserad är avsaknaden av teoribas en 

möjlig förklaring till att det inte går att se någon tydlig effekt av det tobakspreventiva 

projektet.   

6.2 Metoddiskussion och kritisk reflektion 

Det kan alltså vara svårt att avgöra ifall TUPP 10 gjort någon större skillnad vad gäller 

tobaksbruket bland Gävleborgs läns niondeklassare. Skillnaden i prevalens av tobaksbrukare 

har varit marginell i jämförelse, före och efter projekt. Detta skulle kunna bero på själva 

resultatet, men också på hur resultatet mätts. Hade exempelvis resultatet möjligen sett 

annorlunda ut om det mättes efter en längre tid än bara två år? En insats och ett 

preventionsarbete tar i regel tid att implementera, så en eller flera ytterligare uppföljningar 

inom en tioårsperiod ter sig vettigt. Hade projektet varit äldre hade resultaten kunnat mätas 

med flera olika tidsintervaller, vilket hade kunnat ge en mer klar bild av utvecklingen kring de 

ungas tobaksbruk. 

Hade det sett ut på ett annat sätt om samma individers svar mätts före och efter TUPP 10? 

Innan studien vägdes för- och nackdelar kring att välja en viss målgrupp (niondeklassare från 
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olika år) mot att följa ett antal individer och se hur deras svar ändrats efter två år. Slutligen 

valdes det förstnämnda på grund av frågeställningens karaktär. Att valet slutligen föll på att 

jämföra elever i nionde klass berodde till största del på att det verkade intressant att undersöka 

prevalensen i en viss åldersgrupp, samt att försöka utläsa någon form av trend i högstadiet. 

Dock hade det kunnat vara intressant att istället följa samma individer och sett huruvida deras 

tobaksbruk förändrats efter att ha involverats i TUPP 10.  

Om mer tid funnits till förfogande för uppsatsen hade studien kunnat bli mer omfattande. 

Tanken var från början att även välja ut minst två av kommunerna som deltog i projektet, med 

liknande socioekonomiska förutsättningar som skulle kunna påverka tobaksbruket, och 

jämföra dessa med referenskommunerna Ockelbo och Söderhamn. Kommunerna som 

jämfördes borde då i princip ha deltagande eller inte deltagande i den regionala 

tobakspreventionen TUPP 10 som det enda som skiljde dem åt. Denna jämförelse för att 

möjligen kunna se ännu tydligare om kopplingar mellan förändrat tobaksbruk och projektets 

existens. På grund av tidsbrist utfördes alltså tyvärr inte denna jämförelse.  

I och med att större delarna av mätningarna redan var utförda av CAN och att 

Samhällsmedicinska förvaltningen sammanställt data som användes för uppsatsens 

undersökning kan systematiska fel finnas som är omöjliga att upptäcka. Detta kan ses som en 

svaghet i uppsatsen. Samtidigt var just granskningen av redan befintligt data en av 

utgångspunkterna för hela uppsatsen.    

7. Slutsatser 

Andelen unga tobaksbrukare i länet har förändrats efter att projektet TUPP 10 avslutats. Dock 

är det svårt att fastställa ifall det är projektet i sig som bidragit till detta. De kommunerna som 

inte deltog i TUPP 10 visade inte på något direkt avvikande beteende, vilket resulterade i att 

det inte gick att avgöra ifall det tobakspreventiva arbetet gett några mätbara effekter efter så 

kort tid som projekttidens två år. Det var ingen generell förändring vad gäller prevalensen 

tobaksbrukare.       

Dessutom, i och med att de operativa tobakspreventiva insatserna inte fullt ut kunde 

definieras, blev det svårt att mäta prevalens tobaksbrukare före och efter TUPP 10. En annan 

aspekt som kan ha försvårat utvärderingsarbetet var att TUPP 10 inte utgått från någon tydlig 

teori, vilket skulle kunna förklara avsaknaden av effekt. Teoribaserade interventioner är 
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effektivare än interventioner som inte baseras på teori (Kim et al., 1997). Framtida 

interventioner bör alltså baseras på teorier kring förändringsarbete. Olika antal svarande 

bidrog även till en osäkerhet att kunna mäta själva förändringen i prevalensen. 

Däremot bör framhållas att vi inte känner till hur de ungas tobaksbruk sett ut utan TUPP 10:s 

insatser. Förslagsvis bör det tobakspreventiva arbetet fortsätta på bred front, över hela riket. 

Att genomföra kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar ter sig som något positivt, dock 

bör det läggas på minnet att mätbara resultat kring långsiktiga insatser kan ta tid. Europeiska 

centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk skriver, som tidigare nämnts, i sin 

rapport (2007) att det kan vara svårt att mäta vilken direkt effekt preventiva insatser har på 

hälsan. Dock står det klart att det är bättre att utföra en insats än att låta bli. Genom att utföra 

fler insatser som syns för allmänheten, och framförallt den valda målgruppen, skulle 

tobaksbruket på sikt troligen kunna minska. Att tillsammans arbeta för en tobaksfri tillvaro 

kan med största sannolikhet vara ett vinnande koncept i kampen för en friskare 

världsbefolkning.   
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