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Abstract 

 

The aim of this essay is to find out what knowledge pupils have of how tobacco influences 

health. To reach the aim of this work individual semistructured interviews with pupils in 

grade nine have been made. The result shows that the pupils have a good understanding about 

tobacco and its negative influence on health. The pupils can connect the influence on health of 

tobacco to several harmful effects. The pupils also showed great knowledge about both 

smoking and the use of snuff being addictive. The conclusion of this work is that the pupils 

have good knowledge of the harmful effects of tobacco and can connect this to several 

diseases. The pupils also have more knowledge of the influence of smoking on health than the 

use of snuff. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka kunskaper elever har om tobaks inverkan på 

hälsan. För att uppnå syftet med detta arbete, har enskilda semistrukturerade intervjuer utförts 

med elever i årskurs nio. Resultatet visar att eleverna har god förståelse om tobak och dess 

negativa inverkan på hälsan. Eleverna kan koppla tobakens inverkan på hälsan till ett flertal 

skadeverkningar. Eleverna visade även på stor kunskap om att både rökning och snusning är 

beroendeframkallande. Slutsatsen av detta arbete är att eleverna har goda kunskaper kring 

tobakens skadeverkningar och kan koppla detta till ett flertal sjukdomar. Eleverna har även 

större kunskaper om rökningens påverkan på hälsan än vad snusningen har.  

 

Nyckelord: Tobak, hälsa, nikotin, rökning, snusning  
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1 Inledning 

De flesta elever kommer någon gång att möta problematiken kring tobak under tonåren. För 

vissa kan detta leda till ett livslångt användande och därmed följer också de skadeverkningar 

som tobak bidrar till. Det är under högstadieåren som många ungdomars intresse för tobak 

börjar. Det är inte många som kopplar tobak till något positivt och bra för hälsan. Trots detta 

är det många som använder tobak. Det är även många ungdomar som börjar och det i relativt 

tidig ålder. Enligt studier är det många som börjar redan i 13 till 15 års ålder. (Pellmer & 

Wramner 1997). För att skolan ska kunna informera om och förebygga användandet av tobak 

är det viktigt att veta vad eleverna har för förkunskaper. Detta för att sedan kunna utgå från 

dessa i undervisningen.  

 

Tobak kan ge upphov till en rad olika skadeverkningar på kroppen. Vissa är mer allmänt 

kända medan andra hamnar i skymundan. Hälsan påverkas alltid negativt av 

tobaksanvändning, men många av skadeverkningarna gör sig inte påminda förrän efter många 

års användning av tobak.  Ett av skolans uppdrag är att elever blir medvetna om och kan ta 

vara på hälsan.  
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 Bakgrund 

Styrdokument 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och i kursplanen för biologi står det 

att eleverna ska tillägna sig kunskaper om en god hälsa. Detta är viktigt för elevens fortsatta 

levnadsvanor och hur dessa vanor påverkar hälsan. För att kunna ha en bra livsstil med god 

hälsa ska eleven även ha kunskaper om hur olika beroendeframkallande medel påverkar 

denna. 

 

I Lpo 94, står det under rubriken Mål att uppnå i grundskolan under punkt 2.2 Kunskaper att:  

 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola  

• har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har 

förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön. 

 

Som ett komplement till Lpo 94 finns kursplaner i varje ämne. I kursplanen för biologi står 

följande: 

 

Biologiämnet behandlar människan som biologisk varelse /…/ Frågor som hälsa, 

droger och funktionshinder belyses. Utifrån perspektivet att ta ansvar både för 

sig själv och andra behandlas frågor om kärlek, sexualitet och samlevnad 

(Utbildningsdepartementet 1998). 

 

Vidare i kursplanen för biologi står det under Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det 

nionde skolåret:  

 

Eleven skall  

• ha kunskap om beroendeframkallande medels inverkan på 

hälsan (Utbildningsdepartementet 1998). 
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Tobakens skadeverkningar 

I cigaretter och snus finns ämnet nikotin. Nikotin var ett ämne som man förr använde för att 

bekämpa ohyra med. Men det förbjöds då det ansågs vara för farligt att handskas med. Trots 

detta är det så många som frivilligt får i sig ämnet genom rökning och snusning. I stora doser 

kan nikotin leda till både förlamning och död. Det som gör att en rökare eller snusare inte dör 

är att det är en begränsad mängd nikotin i cigaretter och snus. Nikotinet är inte bara dödligt, 

det finns en nackdel till och det är nikotinberoendet. Nikotinet har en stark inverkan på 

kroppen och för den som vill sluta kan detta bli en hård kamp (Gilljam & Post 2003).  

 

En av de åkommor som en rökare kan råka ut för är cancer. Forskning visar att en 

tobaksanvändare löper mycket större risk att få olika former av cancer. Orsaken till detta är de 

cancerframkallande ämnena som finns i tobak. Som tobaksanvändare löper man inte bara 

större risk för att få lungcancer som är vanligt förknippat med rökning. Det finns ett flertal 

varianter av cancer som man kan drabbas av när man använder tobak. Man kan drabbas av 

cancer i njure/blåsa/urinvägar, livmoderhalscancer, peniscancer, struphuvudcancer, 

munhålecancer, bukspottkörtelcancer, cancer i magsäcken, cancer i munhålan, vissa 

leukemiformer mm. För att få cancer av rökning krävs det att man röker under en längre tid. 

Det är ingen åkomma som visar sig direkt (Pellmer & Wramner 1997). 

 

Olika studier har visat att tobaksrökning ökar risken för skador hos fostret. Tobaksrökningen 

ökar risken för barntumörer. Rökning under graviditeten kan även leda till för tidig 

förlossning. Även risken för missfall ökar om mamman röker under graviditeten. Snusande 

under graviditeten sägs också öka risken för missfall enligt en amerikansk undersökning 

(Pellmer & Wramner 1997). Eftersom kolmonoxiden från cigaretten anrikas i fostrets 

blodkroppar drabbas fostret hårdare än mamman (Gilljam & Post 2003).  Fostren till rökande 

mammor väger också mindre enligt många studier (Pellmer & Wramner 1997).  

 

KOL är en lungsjukdom som gör att luftrören blir smalare och att det blir svårare att andas. 

Sjukdomen orsakas i huvudsak av rökning. I och med detta blir det svårare att andas och man 

känner trötthet och har dålig ork. Man drabbas också lättare av infektioner i luftvägarna och 

kan få andnöd till och med vid lätt ansträngning (Sjukvårdsupplysningen). 
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Rökning och förmodligen också snusning ökar riskerna för att få en hjärtinfarkt. Det är även 

större risk att få en stroke beroende på blodpropp eller blödning i hjärnan om man röker. I 

princip alla fall av svår kärlkramp i benen hos icke-diabetiker beror på rökning. De som 

använder snus har oftast högre blodtryck än icke tobaksanvändare. Snusare dör oftare i 

sjukdomar som hjärtinfarkt, kärlkramp, slaganfall och andra hjärt-kärlsjukdomar. Det finns 

även andra hälsoeffekter där rökning kan ha en bidragande orsak. Exempelvis magsår och 

magkatarr kan uppkomma av tobaksanvändning. För att helt och hållet bli av med dessa 

åkommor krävs det att helt sluta använda tobak (Pellmer & Wramner 1997).  

 

Pellmer & Wramner (1997) skriver om en studie som visade att rökning har en negativ 

inverkan på konditionen. Störst negativ effekt hade rökningen på hjärtats, lungornas och 

musklernas uthållighet. Vidare påverkas även huden av rökning. Huden kan få en mer 

gråaktig ton och en rökare får fortare en rynkig hud. Som rökare är även risken större att 

drabbas av förkylningar. Detta på grund av att användandet av tobak skadar luftvägarnas 

struktur.  

 

Tobak 

Tobak har under flera årtusenden används av människan i olika syften. Än i dag är det många 

som använder tobak, trots att kunskapen finns om vilka skador tobak orsakar hälsan (Pellmer 

& Wramner 1997). Som rökare och snusare påverkas hälsan av cigaretter och snus. Det är 

olika skador på kroppen och ökade risker för vissa sjukdomar som en rökare utsätter sig för. 

Många åkommor är sådana att de ger sig till känna först efter många års rökning medan vissa 

visar sig tidigt. Vissa sjukdomar har även en dödlig utgång (Gilljam & Post 2003). Trots att 

tobak har en så pass skadlig inverkan på kroppen är det många ungdomar som börjar röka 

redan i 13-15 års ålder (Pellmer & Wramner 1997).  

 

Ungdomars kunskaper om tobaks skadeverkningar 

I en rapport av Nilsson (2005), har kunskaper, attityder och vanor om tobak undersökts bland 

13, 15 och 17-åringar. När det gäller hur tobak påverkar hälsan har de ungdomar som inte 

röker generellt större kunskap om detta än de som röker. Marklund och Törnell (1996) skriver 

däremot i sin rapport att de som röker har oftast större kunskaper om tobakens skadeeffekter 
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än icke rökare. Det fanns också kunskapsskillnader mellan könen. Flickor hade större andel 

rätt på frågorna i undersökningen, än vad killar hade (Nilsson 2005). 

 

De ungdomar som röker har inte tillräckliga kunskaper om vilket starkt beroendeframkallande 

och farligt medel nikotin är. Frågan är då om det är bristfälliga kunskaper eller vill ungdomar 

inte inse riskerna med rökning och snusning för det ”Händer inte mig” eller ”Jag har inte rökt 

så länge så jag är inte beroende” (Nilsson 2005 s.30).   

 

Ungdomar har bra kunskaper om att cancerrisken ökar vid rökning. 80 % av de ungdomar 

som deltog i undersökningen visste att man kan få cancer av passiv rökning (Nilsson 2005). I 

Marklund & Törnells rapport (1996) redovisas också att 80 % känner till att rökning ökar 

risken för cancer. I båda undersökningarna var det lungcancer frågan gällde. 

 

 De flesta ungdomar känner till att rökning kan påverka och skada fostret hos en gravid 

kvinna (Marklund & Törnell 1996). Detta har även Nilsson (2005) kommit fram till i sin 

undersökning.  Det visade sig inte vara någon skillnad mellan åldrarna när det gäller hur 

rökning skadar under graviditeten. 

 

Marklund & Törnell (1996) menar att de kunskaper ungdomar har kring tobaks 

skadeverkningar på kroppen kan relateras till hur pass vanlig åkomman är. Att till exempel 

fler vet att cancerrisken ökar vid rökning är att cancer är en välkänd sjukdom som ofta 

debatteras i jämförelsevis mot andra åkommor i samband med rökning. Det är inte lika vanligt 

att ungdomar känner till att tobak kan ge upphov till magsår. Endast hälften av de som 

medverkade i undersökningen kände till detta (Nilsson 2005). Ungdomar har också sämre 

kunskap om sambandet mellan förkylning och rökare. En person som röker har lättare att bli 

förkyld. Här var det lite mer än hälften av ungdomarna som kände till detta (Marklund & 

Törnell 1996).  

 

Könsskillnader finns det när det gäller kunskapen om att huden påverkas av rökning. En större 

andel flickor än pojkar känner till att huden påverkas av rökning (Marklund & Törnell 1996). 

Det som framkommer i Nilssons undersökning är att rökarna verkar ha mer koll på att huden 

påverkas av rökning jämfört med ickerökarna. 
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Både Marklund & Törnell (1996) och Nilsson (2005) har i sina rapporter kommit fram till att 

det inte är många ungdomar som egentligen känner till hur pass skadligt det är att röka. Detta 

visar sig genom att det bara var 33% respektive 37% som kände till att varannan rökare dör av 

rökning. Enligt Statens folkhälsoinstitut så kommer hälften av alla regelbundna rökare som 

fortsätter att röka dö i förtid på grund av rökningen. 

 

Snusning och ungdomars kunskaper  

Vid snusning påverkas kroppen negativt då högre halter av nikotin frigörs och sprids direkt ut 

i blodet. Detta bidrar till att en person som snusar generellt blir mer beroende av nikotin än en 

som röker (Pellmer & Wramner 1997). Det är allmänt känt att tandköttet kan skadas av snus. 

Här visar undersökningen på ett högt resultat; hela 99 % av ungdomarna kände till detta 

(Marklund 1989).   

 

Syfte och frågeställningar 

För att kunna få en bra hälsa är det viktigt att känna till vad som kan påverka den negativt. 

Syftet med denna studie är att få en djupare insikt i elevers kunskaper om tobaks negativa 

påverkan på hälsan. De undersökningar som är gjorda tidigare i Sverige är baserade på 

enkätundersökningar. Genom att använda kvalitativa intervjuer är syftet att få fram mer 

djuplodande fakta om ungdomars kunskaper om tobaks skadeverkningar och vilka sjukdomar 

som kan uppstå genom tobaksanvändning. Jag vill också ge en tydligare bild av vad 

ungdomar vet om hur kroppen påverkas av tobaksanvändning. Jag har i första hand fokuserat 

på följande sjukdomar: cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, KOL och sjukdomar som drabbar 

luftvägarna. Även frågor som rör kondition och beroende är aktuella i mina intervjuer.  

 

 För att uppnå syftet har följande frågeställning formulerats: 

 

• Vilka kunskaper har elever om tobaks inverkan på hälsan? 
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2 Metod 
För att kunna ta reda på hur ungdomar tänker kring tobakens skadeverkningar och hur det 

påverkar hälsan har en kvalitativ metod valts i form av semistrukturerade intervjuer (Kvale 

1997). Denna metod medför att så uttömmande svar som möjligt kan fås, samtidigt som den 

tillåter respondenten stort utrymme i svaren.  

 

Urval 

För att få svar på frågeställningen har intervjuer med sex elever som går i årskurs nio på en 

skola i södra delen av Sverige utförts. På grund av de forskningsetiska reglerna (Kvale 1997 

s.107) fick vårdnadshavarna till de tjugoen eleverna i klassen ett brev, där de blev tillfrågade 

om de medgav att deras barn fick medverka i intervjun. Av de tjugoen breven som delades ut 

var det sex stycken som svarade ja. Därav blev följden att sex elever intervjuades.  

 

Datainsamlingsmetod 

För att kunna få så djuplodade svar som möjligt på min frågeställning samtidigt som 

respondenten får stort utrymme i svaren valdes semistrukturerade intervjuer. Denna metod 

kan också bidra till att lättare förstå hur eleverna tänker. Denna metod tillåter att man kan 

ändra på frågornas form och i vilken ordning de ställs. Inför intervjuerna gjordes en 

intervjuguide som fungerar som ett ramverk för intervjun. Den är uppbyggd enligt Kvales 

(1997 kap.7) modell och är indelad i olika faser. För att få en överblick över hur 

intervjuguiden är uppbyggd kommer en kort presentation om de olika delarna. Den första 

fasen är uppvärmning (se bilaga 1).  Här är det viktigt att skapa en trygg miljö för en vidare 

bra intervju. Under uppvärmningsfasen informerades respondenten om syftet med intervjun, 

bandspelaren och anonymitet. Introduktionen som är fas två, fungerar som en inledande fas 

till själva huvudintervjun. Här leds samtalet in på det aktuella ämnet. Under huvudintervjun 

som är fas tre, ställs ett antal huvudfrågor med vidare följdfrågor för att kunna få svar på 

frågeställningen. Under nedtrappningsfasen får respondenten möjlighet att ställa frågor och 

intervjuaren kan gå igenom de svar som fåtts och säkerhetsställa att svaren har uppfattats rätt. 

Respondenten tackas slutligen för medverkan. Under den sista fasen, reflektion, funderar 

intervjuaren över hur intervjun gick. Samtliga sex intervjuer bandades. Detta för att inte någon 

viktig information skulle förloras.  
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Procedur 

Den första kontakten togs med respondenterna den dagen då breven skulle lämnas ut till 

målsman (se bilaga 2).  

 

Dagen då intervjuerna skulle genomföras inleddes med att intervjuaren kom till skolan och 

iordningställde rummet där intervjuerna skulle genomföras. I rummet fanns ett runt bord som 

användes. Här ställdes två stolar bredvid varandra. Detta för att inte få känslan av ett förhör då 

man sitter mittemot varandra. Efter detta var intervjuaren med vid uppstarten av en 

matematiklektion som klassen skulle ha. Jag informerade respondenterna som skulle 

intervjuas, vart vi skulle sitta och att intervjuerna skulle genomföras med en respondent i 

taget. Intervjun inleddes med uppvärmningsfasen, då ett samtal om vad respondenten hade 

gjort tidigare under dagen påbörjades, för att skapa en trygg miljö. Sedan informerades 

respondenten om anonymitet och om bandspelarens syfte. Information om att det inte fanns 

några rätt eller fel svar under intervjun gavs även, det var deras tankar som var det viktiga. 

Sedan följde introduktionsfasen och här slogs bandspelaren på. Som inledande fråga ställdes, 

”Vad kommer du att tänka på när du hör ordet tobak?”. Målet var att den inledande frågan 

skulle få respondenten att komma in på det aktuella ämnet. Därefter följde huvuddelen där 

mer ingående frågor på ämnet ställdes. Intervjun avrundades med nedtrappningsfasen där 

respondenterna tillfrågades om de tyckte det var svårt och om det kändes bra. Respondenterna 

tackades för sin medverkan. Efter varje intervju följde reflektionsfasen, där intervjuaren 

reflekterade över hur intervjun hade gått samt vad som kunde förbättras inför nästa intervju. 

 

Databearbetning  

När intervjuerna var genomförda transkriberades alla fem intervjuer ordagrant, där pauser och 

ord som ”hmm” utelämnades. Utifrån transkriberingarna kategoriserades resultatet utifrån två 

huvudkategorier, rökning samt snusning. Under kategorin rökning presenteras svaret i 

underkategorier utifrån de olika sjukdomarna samt annan påverkan. Kategorierna valdes 

utifrån att de är de vanligaste skadeverkningarna. Dessa blev följande: Cancer, Hjärt- kärl- 

sjukdomar, Luftvägsrelaterade skador, KOL, Konditionen och Beroendet. Kategorin snusning 

presenteras utan underkategorier. 
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3 Resultat 

Under resultatet presenteras de svar som fåtts av intervjuerna. Huvudrubrikerna är rökning 

och snusning. Eleverna benämns med bokstaven E och intervjuaren benämns med bokstaven 

I. 

 

Rökning 

Cancer 

De sex eleverna har goda kunskaper om att rökning är skadligt för kroppen. Alla elever vet 

om att lungorna påverkas av rökning och fem av sex elever vet om att man kan få lungcancer 

av rökning. En av de sex eleverna tror att man kan få skelettcancer av rökning. 

Två av de sex eleverna nämner att man kan få lungsot av rökning. När vi diskuterar cancer 

märker jag tydligt att samtliga elever verkar väl informerade om att cancer kan uppstå och att 

användningen av cigaretter kan öka riskerna för att få cancer.  

 

I: Vet du något om hur rökning påverkar kroppen? 
E: Det är väl lungorna som påverkas. Man kan få 
cancer. Man kan få svårt att andas. 

 

Eleverna känner däremot inte till att passiv rökning kan leda till cancer.  

 

Jag ställer frågor som rör samtliga cancerformer men det är tydligt att den cancerform som är 

mest känd för ungdomarna är lungcancer. Ingen av ungdomarna tror att rökning kan leda till 

muncancer. En av ungdomarna säger ”röken går ju direkt ner i lungorna och därför borde bara 

lungorna bli förstörda”. 

 

Hjärt-kärl- sjukdomar 

Två av de sex eleverna vet om att hjärtat påverkas vid rökning. Båda menar att det är betydligt 

större risk för hjärtinfarkt för en rökare jämfört med en icke-rökare.  

 
I: Hur påverkas hjärtat av rökning? 
E: Man kan få hjärtinfarkt av rökning. 
I: Kan du utveckla? 
E: Jag tror att det är lättare att få hjärtinfarkt om 
man röker mycket.  
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En av eleverna har även hört att rökningen ökar pulsen och höjer blodtrycket. Två av de 

intervjuade kopplar rökning till blodproppar. Den ena av eleverna berättar att den sett ett 

reklaminslag som handlar just om de effekter som rökning kan ge på hjärta och kärl. Vidare 

beskriver eleven hur en illustration med ett sugrör visade hur proppar kan täta till kärlen. Den 

andra eleven berättar att en nära släkting fått en propp i benet och fick efter detta börja ta en 

medicin som skulle göra blodet tunnare. Min fundering var naturligtvis om eleven visste om 

personen ifråga var rökare och mycket riktigt; så var fallet. 

 

Luftvägsrelaterade skador 

Två av de sex eleverna vet om att halsen påverkas vid rökning. Rökningen irriterar 

luftvägarna och gör även så att man får rökhosta. En av eleverna nämner att han/hon känner 

folk som röker och att de får rökhosta av rökningen. Flera av eleverna tror att lungorna 

påverkas av rökning och då framförallt av tjäran som finns i cigaretterna. Precis som nämns 

tidigare känner alla eleverna till att lungorna påverkas negativt av rökning.  

 

I: Hur kan luftvägarna påverkas av rökning? 
E: De här flimmerhåren får tjära på sig eller vad det är”. 
I: Kan du utveckla ditt svar? 
E: Jag vet inte så mycket mer, kanske att man hostar 
mycket av rökning.  

 

KOL 

Två av de sex eleverna vet om att man kan få lungsjukdomen KOL av rökning. Den ena 

eleven har en närstående släkting som har drabbats av denna lungsjukdom. 

 

E: Hon hostar väldigt grymt och blir utsliten och 

har inte mycket ork till motion. 

 

 Den andra eleven berättar om en dokumentär som hon nyligen sett på TV. Där fick man följa 

en person som drabbats av just sjukdomen KOL. För att underlätta andningen fick personen 

andas in luft via en mask för att få mer syre. Hon nämner att hon påverkas starkt av 

programmet och tänker på det varje gång hon ser någon i sin närhet tända en cigarett. Hon 

berättar även hur dokumentärens huvudperson beskriver sjukdomen: ”Det känns som om jag 

långsamt kvävs till döds.” Den här eleven är starkt övertygad om att hon aldrig någonsin 

kommer att börja röka. 
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Konditionen 

Hälften av eleverna vet om att man får dålig kondition av att röka. Fyra av de sex eleverna är 

aktiva inom olika idrotter och detta ger de som en anledning till att hålla sig ifrån tobak. En av 

eleverna säger att det antagligen är vanligare att icke idrottande ungdomar börjar med tobak 

då de inte är lika måna om sin kropp och hälsa. Två av eleverna berättar att de på skolan 

arbetat runt ett tema som just handlat om hälsa, kondition och tobak. De fick alla göra ett 

konditionstest och även fylla i en enkät som tog upp användandet av cigaretter och snus. Alla 

elever fick sedan ta del av resultatet och det visade sig att större delen av de elever som 

snusade och rökte även fick dåliga resultat på konditionstestet. Naturligtvis var detta enbart på 

en skola vilket innebär att resultatet ej har så hög tillförlitlighet.  

 

 En annan elev hävdar att det är väldigt vanligt, inom t.ex. ishockey, att killar snusar.  

 

Beroendet 

Alla eleverna vet om att både rökning och snusning är beroendeframkallande. De vet alla om 

att det beroendeframkallande ämnet heter nikotin. 

 

I: Vad motiverar dig till att inte använda tobak? 
E: Att det är farligt för kroppen, beroendeframkallande. 
I: Vad är det som gör tobak beroendeframkallande, tror du? 
E: Jag vet att det finns nikotin i det.  

 

En elev nämner hur en nära släkting har försökt att sluta och då använt sig av 

nikotintuggummin. En annan elev nämner nikotinplåster som ett hjälpmedel för att kunna 

sluta röka. Någon har hört talas om att snusberoendet kan vara starkare eftersom snuset 

innehåller mer nikotin och går direkt ut i blodet. Någon nämner att det går att få bort 

rökberoendet genom att bli hypnotiserad; detta hade hon läst i en tidning. En elev tror att de 

flesta som börjar röka inte har planerat att bli vanerökare. Från början är det nog bara 

grupptryck och nyfikenhet som får dem att prova men sen tar beroendet överhand. För att 

kunna bli kvitt rökberoendet måste rökaren själv vara motiverad, annars går det inte säger en 

elev. 
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Snusning 

Samtliga elever har kunskap om att snusning påverkar kroppen negativt. De vet att det är 

farligt att snusa men alla hävdar att snusning är ett bättre alternativ än rökning.  

 

E: Ingen farlig rök går ner i lungorna och luften 

förpestas inte för andra. 

 

Fem av sex elever har kunskap om att snusning påverkar tandkött och tänder på ett negativt 

sätt. Hälften av eleverna vet om att man blir beroende av snus också och att även snus 

innehåller nikotin. Tre av eleverna vet att snus innehåller högre halt av nikotin och tror därför 

också att snus är svårare att sluta med. En av sex elever vet att man kan få muncancer av snus. 

Denna elev berättar att hon sett planscher hos tandläkaren som visade hur tänder och tandkött 

påverkades av snusning. 
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4 Diskussion  

  

Att ungdomarna som deltog i intervjuerna känner till tobakens skadeverkningar på kroppen 

framgår tydligt. De visade sig vara väl informerade om att lungcancer är den form av cancer 

som är vanligast vid rökning. Även Marklund & Törnells (1996) resultat visar detta; hela 80% 

av de ungdomar, som ingick i denna studie kände till detta. Under intervjun märkte jag tydligt 

att lungcancer var det som ungdomarna kände sig mest säkra på att diskutera och flera av 

eleverna kände till någon i sin omgivning som drabbats. Nilsson (2005) hävdar att hela 80% 

av de ungdomar som ingick i studien även visste att passiv rökning ger upphov till 

lungcancer. Detta resultat förvånar mig då de elever jag intervjuar är helt ovetande om detta.  

 

Andra sjukdomar som är relaterade till rökning är de som drabbar hjärta och kärl. En av de 

intervjuade ungdomarna berättar om ett reklaminslag hon sett på tv. Detta inslag vill visa hur 

kärlen påverkas av rökning och detta har gjort ett starkt intryck på henne. Hennes berättelse 

gav mig en tanke om hur viktigt det är att framföra budskap och information på ett realistiskt 

och intressant sätt; allt för att fånga ungdomarnas intresse. Marklund (1989, 1996) och 

Nilsson (2005) tar inte upp något som rör hjärta och kärl vilket är förvånande då vi idag vet 

hur stora riskerna är för att drabbas av sjukdomar som är relaterade till detta. 

 

Under mina intervjuer tar två av eleverna upp diskussionen om lungsjukdomen KOL. Den ena 

eleven berättade om en närstående person som drabbats och det märktes att han påverkats 

mycket av detta. Innan intervjun hade jag ingen tanke på att ta upp begreppet KOL. 

Anledningen till detta var att Marklund (1989, 1996) och Nilsson (2005) inte forskat något 

runt denna sjukdom. När ungdomarna själva startade diskussionen om KOL ville jag 

naturligtvis veta allt de kände till och visste. Denna sjukdom är en av de vanligaste bland 

människor som under lång tid rökt och anledningen till varför Marklund (1989, 1996) och 

Nilsson (2005) ej tar upp detta är för mig okänd.  

 

I Nilssons (2005) undersökning framkommer det att de ungdomar som röker inte har så stor 

kunskap om vilket farligt och beroendeframkallande medel nikotin är. De elever som 

medverkar i mina intervjuer är samtliga ickerökare och de visar sig ha stor kunskap om att 

nikotin är oerhört beroendeframkallande. 
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Fyra av de sex eleverna är idrottare vilket för oss in på hur rökning och snusning påverkar 

konditionen. Vad som är intressant är att eleverna i ett temaarbete arbetat just med denna 

fråga och är väl införstådda med att tobak försämrar konditionen. De berättar om en 

undersökning som gjorts vilket visade hur rökande elevers kondition försämrats. Detta verkar 

vara ett bra sätt att arbeta runt sådana här frågor då jag märker elevernas intresse och 

engagemang i frågan.  

 

Något som också tas upp av ett par av eleverna är att snus är vanligt förekommande bland 

hockeyspelande killar. Denna diskussion leder mig in på de frågor som rör snus. Marklund   

(1989) skriver i sin studie att hela 99 % känner till att tandköttet påverkas av snus och under 

mina intervjuer framkommer att fem av sex elever är väl medvetna om detta. Att snus är mer 

beroendeframkallande än rökning känner eleverna till och det stämmer gott överens med det 

som Pellmer & Wramner (1997) hävdar. Han skriver att nikotinet tas upp direkt av blodet och 

detta känner ett par av eleverna till. 

 

Genom att visa en bild får eleverna lättare att förstå de enorma konsekvenser snusning kan ge; 

detta får jag klart för mig när en elev berättar om hennes tandläkarbesök och den plansch hon 

sett där. Den slutsats jag kan dra av detta är att realistiska bilder är bra att använda i 

undervisningen.  

 

Något som förvånar mig är hur accepterad snusning verkar vara bland idrottare. En av de 

intervjuade eleverna nämner just att många hockeyspelande killar snusar. Borde inte 

sportklubbar arbeta mer aktivt för att motverka tobak och snus då dessa komponenter inte alls 

hör ihop med idrott. Möjligtvis skulle skolan och stadens sportklubbar tillsammans kunna 

starta upp en antitobakskampanj för att nå bättre resultat. 

 

Resultatet av min studie visar att eleverna har starka kopplingar mellan tobak och dess 

negativa inverkan av hälsan. Det framkommer att eleverna har kunskaper om att 

tobaksanvändning kan bidra till vissa sjukdomar, både då det gäller rökning och snusning. 

Något som blev extra tydligt var att eleverna visade på stor kunskap kring lungornas negativa 

påverkan vid tobaksanvändning. Här kopplade eleverna samman detta med lungcancer och 

sjukdomen KOL. Resultatet visar även att eleverna känner till att tobak är 

beroendeframkallande samt att ämnet i tobak heter nikotin. Dock har eleverna större 
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kunskaper om rökningens påverkan på hälsan än snusning. Detta är enligt mig inget 

förvånande, då den faktiska kunskapen överlag är större kring rökning än snusning. Slutsatsen 

av studien blir att eleverna har goda kunskaper om tobak och dess negativa påverkan på 

hälsan.  

 

Resultatet visar på att eleverna har starka kopplingar mellan tobak och dess negativa påverkan 

på hälsan. Vidare framkom att skolan där intervjuerna genomfördes, arbetade med ett tema 

kring hälsa, kondition och tobak. Det är viktigt att låta arbetet kring tobak genomsyra 

biologiundervisningen samt att koppla detta till andra ämnen som till exempel idrott. 

Därigenom kan man få en helhetssyn gällande tobak och hälsa. Det framkom också i resultatet 

att det enligt eleverna, är många idrottskillar som använder snus. Detta indikerar att ämnet bör 

tas upp för diskussion redan i tidig ålder. Detta för att skolan ska kunna arbeta förebyggande i 

undervisningen.  
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      Bilaga 1 

Intervjuguide 

       
Uppvärmning 

 
Skapa en trygg miljö inför intervjun. Informera eleven om syftet med intervjun, bandspelaren 
och anonymitet. Fråga om de har några frågor om intervjun. 

 
Introduktion 

 

• Vad kommer du att tänka på när du hör ordet tobak? 

Få eleven att tänka på cigaretter/rökning och snus/snusning. 
 
 

Huvudintervju  

 

• Vad vet du om hur rökning påverkar  kroppen? 

Få fram vad eleven kan om tobakens kortsiktiga och långsiktiga påverkan på hälsan. 
Förslag på följdfrågor: 
Vilka kroppsdelar påverkas av rökning? Vet du om man får några sjukdomar av att röka? 

Vad är det som är skadligt i tobak?   

 
 

• Vad vet du om hur snusning påverkar  kroppen?  

Förslag på följdfrågor: 
Vilka kroppsdelar påverkas av snus? Vet du om man får några sjukdomar av att snusa? Vad 

är det som är skadligt i snuset?   

 
 

• Känner du någon som röker? 

Förslag på följdfrågor: 
Varför tror du att han/hon röker? Vet du om han/hon har fått någon sjukdom av rökningen? 
 

 

• Hur ser du själv på användning av tobak? 

Förslag på följdfrågor: 
Har du använt tobak? 

Hur ofta? 

Hur ser du på din användning av tobak och vilka skador du kan få? 

Vad motiverar dig till att inte använda tobak? 

 

 

• Varifrån har du lärt dig det du kan? 

Få fram om eleven har lärt sig det de kan hemifrån/skolan/media 
 
 

 

 



 

 

Nedtrappning 

 

• Gå igenom de svar jag fått och se så att jag har uppfattat det rätt. 
• Eleven får chans att ställa frågor. 
• Tacka för genomförd intervju. 

 
Reflektion 

 

• Fundera över hur intervjun gick. 
• Vad sa jag som kunde påverka elevens svar? 

 
 



 

 

Bilaga 2 

Bästa målsman!    

 
Mitt namn är Mattias Lindqvist och jag läser till biologi och matematiklärare vid Karlstads 
universitet. Jag är inne på mitt sista år och ska nu skriva mitt examensarbete inom biologi. 
 
Ett av skolans uppdrag är, att på olika sätt, bidra till att eleverna inser vikten av goda 
levnadsvanor och hur dessa påverkar hälsan. Mitt arbete handlar om elevers kunskaper om 
hur olika beroendeframkallande medel påverkar hälsan. Det är viktigt för mig som blivande 
lärare att få en djupare insikt i elevers kunskaper. Detta kan jag sedan utgå från i min 
undervisning.   
 
Intervjun är frivillig och anonym och kommer att ta ca 20 minuter. För att vara säker på att få 
med allt under intervjun kommer jag att använda mig av en bandspelare. När intervjun är klar 
kommer den att transkriberas och när examensarbetet är klart kommer banden att förstöras. 
Det är bara jag och eventuellt min handledare som kommer att ha tillgång till banden under 
arbetets gång. Även denna talong kommer att förstöras efter intervjuerna. Även om ert barn 
vill och ni skriver under är det inte säkert att ert barn blir intervjuat, då endast några elever 
slumpmässigt kommer att väljas ut. 
 
Det skulle betyda mycket för mig om ni ger mig möjlighet till att få intervjua just Ert barn! 
Intervjun kommer att äga rum under V.43. Har ni några frågor kontakta mig via mail eller 
telefon.  
 
mattlind02@student.kau.se 
070-6693911 
 
Om ni samtycker till detta ber jag er skriva under lappen och returnera den till skolan senast 
tisdag den 20 oktober. 
 
Tack på förhand! Mattias Lindqvist 
 

 
 
 

 
Jag samtycker till att mitt barn intervjuas: Ja_______    Nej______ 
 
 
Elevens namn: ____________________________________________________ 
 
 
Elevens namnteckning: _____________________________________________  
 
 
Målsmans namnteckning: ____________________________________________ 


