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SAMMANFATTNING 

Statistik om tobaksanvändning visar att grupper med lägre utbildning, utländsk bakgrund 
samt personer i åldern 50 till och med 70 år har en högre andel dagligrökare i förhållande till 
andra grupper i samhället. Syftet med denna studie är att undersöka hur tobaksavvänjare 
upplever arbetet med rökavvänjning för grupper där rökning är vanligt förekommande.  
Studien har genomförts utifrån en kvalitativ metod och datainsamlingen består av intervjuer 
med fem tobaksavvänjare på olika vårdcentraler i Sörmland. För att genomföra 
datainsamlingen användes semistrukturerade intervjuer som senare analyserades med en 
kvalitativ innehållsanalys. Resultatet som framkommit genom denna studie är att 
tobaksavvänjare upplever att fler dagligrökare söker sig till primärvården för att sluta röka, 
men att det finns en problematik i att nå de grupper som röker mest frekvent. Att arbeta 
förebyggande mot rökning kan skapa en förbättrad folkhälsa och minskade kostnader för 
hälso- och sjukvården. Slutsatsen visar att samarbete med andra aktörer och att sprida 
information inom de grupper där rökningen är mest förekommande kan minska rökningens 
förekomst och skapa en mer jämlik hälsa.  
 
 
Nyckelord: intervjuer, kvalitativ metod, primärvården, rökning, tobaksavvänjning,  
 
 



 
ABSTRACT 

Statistics on tobacco use shows at groups with lower education, foreign backgrounds and 
people between the ages of 50 and 70 years have a higher proportion of daily smokers 
compared to other groups in society. The purpose of this study is to investigate how tobacco 
fighters experience the smoke abatement work for groups where smoking is most common. 
The study has been conducted on the basis of a qualitative method and data collection 
consists of interviews with five people who work with smoking cessation at various health 
centers in Sörmland. To carry out the data collection, semi structured interviews were used, 
which were subsequently analyzed with a qualitative content analysis. The results in this 
study are that tobacco avengers perceive that more daily smokers seek primary care to quit 
smoking, but there is a problem in reaching the groups that smoke the most frequently. 
Working to prevent smoking can create improved public health and reduce healthcare costs. 
The conclusion shows that cooperation with other actors and disseminating information 
within the groups where smoking is the most common can reduce the incidence of smoking 
and create more equal health. 
 
 
Keywords: interviews, qualitative method, primary care, smoking, tobacco weaning.  
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1 INTRODUKTION 
Tobaksbruket påverkar den individuella hälsan med flera olika faktorer och att arbeta 
förebyggande mot tobaksanvändandet kan skapa en förbättrad hälsa, positiva miljöer och 
samhällsutveckling. Tobaksrökningen skadar den individuella hälsan samtidigt som den 
utgör en stor kostnad för samhället i form av sjukvård av tobaksrelaterade sjukdomar, ökad 
sjukfrånvaro och produktionsbortfall (Folkhälsomyndigheten, 2017). Att arbeta förebyggande 
mot tobaksanvändandet kan vara komplext och det är en utmaning att nå de individer som 
använder tobak dagligen. Insatser för tobaksprevention kan vara samhälls- eller grupp- och 
individinriktade. Tobak finns i flera olika produkter som cigaretter, snus, vattenpipstobak 
samt tuggtobak (Tobaksfakta, 2018). Denna studie kommer att fokusera på rökning av 
tobakscigaretter och tobaksavvänjning. 
 
Tobaksavvänjning är en av de metoder som är mest kostnadseffektiv för att minska 
tobaksbruket i samhället. Genom rådgivande samtal på vårdcentraler, telefon eller mejl, kan 
tobaksavvänjning bidra till en förbättrad motivation för att skapa ett rökfritt liv hos 
individen. Anledningen till att valet föll på att undersöka hur tobaksavvänjare når de grupper 
där rökningen är mest förekommande i Sörmland grundar sig på de kontakter som uppkom i 
och med en verksamhetsförlagd utbildning på enheten för hållbar utveckling vid Landstinget 
Sörmland. Landstinget Sörmland har en vision att bli Sveriges friskaste län 2025 och därför 
kontaktades handledaren från den verksamhetsförlagda utbildningen för att få inspiration 
och förslag om vad som kan undersökas inom landstingets verksamhet. Ett av landstingets 
mål är att minska tobaksrökningen från nio procent till fem procent till år 2025 och därför 
valdes ämnet som handlar om tillgång till tobaksavvänjning och deras preventiva arbete.  
 
En diskussion med kontaktpersonen och en analys av statistik kring tobak ledde till 
funderingar om tobaksavvänjare når alla grupper i samhället. Redan genomförda studier 
fanns på ämnet och statistik började bearbetas om vilka grupper som röker mest frekvent i 
Sörmland. Det inbringade möjligheten att analysera om Sörmlands landstings 
tobaksavvänjare når de grupper som röker mest frekvent för att preventivt arbeta med 
tobaksavvänjning.  Studien syftar till att undersöka vilka utmaningar samt 
utvecklingsmöjligheter som finns för primärvårdens tobaksavvänjare i Sörmland för att nå de 
grupper som röker mest frekvent. Rökningen är ett ämne som bör lyftas upp och 
uppmärksammas mer i samhället. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Levnadsvanor och ojämlikhet i hälsa 
Hälsorelaterade levnadsvanor har ett tydligt samband med människors livsvillkor. Alla 
individer har olika vanor som till exempel tobaksvanor, alkoholvanor, matvanor eller fysisk 
aktivitet. De olika levnadsvanorna har stor betydelse för hur folkhälsan ser ut i samhället. 
Studier visar att människors levnadsvanor skiljer sig inom olika grupper utifrån kön, ålder 
eller utbildning (Pellmer, Pellmer & Wramner, 2013). Levnadsvanorna kan förbättra, bevara 
eller försämra den individuella hälsan och genererar ojämlikhet i den individuella hälsan 
menar Roos & Prättäla (2012). En studie av Øvrum & Rickertsen (2015) observerar också att 
föräldrarnas socioekonomiska status och sociala stöd kan påverka barnens livsstil och hälsa i 
framtiden.  
 
Den ojämlika hälsan i befolkningen kan kopplas till hälsans bestämningsfaktorer som är ett 
centralt begrepp inom folkhälsoarbete (Bilaga A). Hälsans bestämmningsfaktorer kan 
förklaras med direkta och indirekta faktorer som påverkar hälsan. Bestämningsfaktorerna är 
uppbyggda av fem olika delar som är omgivningsfaktorer, livsvillkor, levnadsvanor/livsstil, 
sociala nätverk samt de opåverkbara individuella faktorerna som ålder, kön och arv (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2018). Inom den svenska folkhälsopolitiken finns det elva 
nationella målområden som anknyter till hälsans bestämningsfaktorer. Syftet med 
målområdena är att skapa samhälleliga förutsättningar till en förbättrad hälsa på lika villkor 
för alla i befolkningen och på så sätt generera en jämlik hälsa och minska hälsoklyftorna i 
samhället (Prop. 2002/03:35).  
 
I dagens samhälle är det allt vanligare att de ohälsosamma levnadsvanorna finns i utsatta 
grupper som till exempel lågutbildade eller personer med utländsk bakgrund. Hälsoklyftan 
mellan de grupper som har en god hälsa och de grupper som har en sämre hälsa blir allt 
större och ojämlikhet i hälsan uppstår i samhället. Levnadsvanor reflekterar hur människor 
lever utifrån sin livssituation och det innebär att varje individ inte väljer sina egna 
levnadsvanor utan är styrd av livserfarenhet, samspel med andra, självkänsla samt vilket 
hälsofrämjande stöd som erbjuds i samhället (Pellmer, Pellmer & Wramner, 2013).   
 
Studier visar att ojämlikheten i hälsa mellan inrikes- och utlandsfödda personer förekommer 
i samhället och detta kan bero på hälsostatus och tillgång till hälso- och sjukvården 
(Europeiska Kommissionen, 2010). Forskning visar att grupper med utländsk bakgrund har 
en högre mortalitet samt sämre hälsa jämfört med inrikes födda personer vilket kan leda till 
att utlandsfödda individer kan ha ett sämre hälsobeteende (Rostila & Hjern, 2012).  
 
Den individuella förmågan att förstå och förvärva kunskap om hälsa samt ta del av 
information från hälso- och sjukvården kan vara en problematik om det finns 
språksvårigheter eller minskad kunskap om hälsofrågor. Detta kan leda till att personer med 
sämre hälsokunskap har svårare att veta var de ska vända sig vid ohälsa och vem som har 
ansvar för vad inom vården (Mårtensson & Hensing, u.å.).   
 
Studier visar att tillgängligheten till kunskap om hälsa, sjukdom och hälso- och 
sjukvårdsystemet kan minska ojämlikheten i hälsa. Detta på grund av att kunskapen 
underlättar för individer att söka vård, kunna kommunicera om sina hälsoproblem samt få en 
förståelse om ohälsa (Burström, 2012). Hälso- och sjukvården i Sverige arbetar för en mer 
jämlik och hälsofrämjande hälsa hos medborgare.  Hälso- och sjukvården har en speciell roll 
i att påverka den individuella hälsan och överlevnad genom olika förebyggande, behandlade 
och rehabiliterande insatser (Liv och hälsa CDUST, u.å.).  
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2.2 Tobaksbruk och hälsa 
Tobakskonsumtion är en stor riskfaktor för folkhälsan globalt och cigarrettrökningen är den 
tobaksprodukten som används i störst utsträckning. Det uppskattas att ungefär en miljard 
individer världen över röker tobak. Försäljningen av tobak har ökat med 1 000 miljarder 
cigaretter från 1990 till 2015 och under år 2015 såldes cirka 5 500 miljarder cigaretter globalt 
(Vilhelmsson, & Tengland, 2016). Uträkningar från Statens folkhälsoinstitut (2009) visar att 
under ett år kostar inköpet av cigaretter runt 17 000 kr för en individ som dagligen röker.  
Detta blir en ekonomisk konsekvens för individen och kan innebära en sämre hälsa som kan 
leda till större sjukfrånvaro i arbetslivet.  
 
De största tobaksrelaterade sjukdomarna på grund av rökning är hjärt- och kärlsjukdomar 
och lungsjukdomar som till exempel kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och lungcancer. 
De personer som dagligen röker tobak får sämre immunförsvar samt nedsatt kondition 
(Statens folkhälsoinstitut, 2009). Statistik visar att dödligheten av tobaksrelaterade 
sjukdomar är vanligare bland kvinnor än män. Författarna av tidigare studier tror att det 
beror på hormonella skillnader mellan män och kvinnor eller att kvinnor har en mindre 
kroppsstorlek som leder till att kvinnor har ett mindre hjärta och smalare kranskärl (Patel, 
Bach & Kris, 2004).  
 
Statistik från en nationell folkhälsoenkät som genomfördes av Folkhälsomyndigheten under 
2016 visar att tio procent av de som besvarade enkäten rökte dagligen i Sverige. Dödsfall på 
grund av tobaksrökningen uppmäts till 12 000 årligen och 100 000 insjuknar årligen i 
rökrelaterade sjukdomar i Sverige enligt samma statistik från Folkhälsomyndigheten (2017). 
Tobaksrökningen skadar den individuella hälsan samtidigt som det är en stor kostnad för 
samhället genom sjukvård, ökad sjukfrånvaro och produktionsbortfall 
(Folkhälsomyndigheten, 2017).  
 
Andelen som dagligen röker minskar i alla åldersgrupper förutom gruppen 50 år och uppåt 
enligt statistik från Folkhälsomyndigheten (2016a). Statistiken visar också att personer med 
förgymnasial utbildning röker tre gånger mer än personer med eftergymnasial utbildning i 
Sverige. Personer med utländsk bakgrund röker i större utsträckning än personer som är 
födda i Sverige, och detta kan beror på flera olika faktorer som kultur, kunskap eller 
psykosociala faktorer menar Folkhälsomyndigheten (2016b). Studier visar också att individer 
i socioekonomiska grupper i mindre utsträckning söker sig till den primära vården för att 
minska tobaksbruket (Christiansen, Reeder, TerBeek, Fiore & Baker, 2015). 
 
Daglig tobaksrökning är vanligare bland personer som är korttidsutbildade, arbetslösa, 
personer med sjukpenning eller sjukersättning samt personer med lägre socioekonomisk 
status (Statens folkhälsoinstitut, 2009). En studie visar att sannolikheten att personer med 
högre utbildning slutar röka tidigare jämfört med personer med en lägre utbildning 
(Nierkens et al, 2006). Tidigare forskning har bevisat att fler individer slutar röka om det 
finns kontinuerlig rådgivning genom besök eller per telefon (Chouinard, & Robichaud-
Ekstrand, 2005).  
 
En annan studie analyserade hur den individuella motivationen mellan två grupper som 
använde tobak dagligen. Gruppen X kunde tänka sig att sluta använda tobak jämfört med 
grupp Y som inte hade en motivation. Metoden var kontunerliga motivationssamtal genom 
internet som resulterade att grupp X var mer mottagliga och förstod problematiken med 
tobaksrökningen jämfört mot grupp Y (Christiansen et al. 2015). 
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2.3 Tobaksprevention 
Utmaningen inom tobaksfrågan på en politisk nivå är att säkerställa och förändra 
tobakskontroller, lagar samt policy för att skapa en god tobaksprevention och minska 
tobaksbruket bland befolkningen (Forouzanfar, Afshin, Alexander, Biryukov, Brauer, & 
Cercy. et al., 2016).  
 
I en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopings-, och tobakspolitiken 2016-2020 
[ANDT-strategin] är målet att minska allt tobaksbruk i Sverige samt förhindra minderåriga 
att börja använda tobak. Enligt ANDT-strategin är det viktigaste för att minska användandet 
av tobak i samhället att arbeta förebyggande genom att till exempel ge samhället information 
om hälsorisker, anordna utbildningar, skapa målgruppsanpassad tobaksavvänjning och 
skyddande och begränsande lagstiftning i Sverige. Andra strategier i det förebyggande arbetet 
är att kontrollera tobaksindustrin med en aktiv prispolitik för att minska tillgängligheten till 
tobak och parallellt förändra människors attityder till tobaksrökningen (Regeringens 
skrivelse, 2016). 
 
Ett annat förebyggande arbete som regeringen har ställt sig bakom är tobakskonventionen 
Tobacco endgame - Rökfritt Sverige 2025. Det är ett opinionsbildningsprojket som arbetar 
förebyggande och samverkar med att minska tobaksanvändandet bland befolkningen i 
Sverige. (Regeringskansliet, 2016). Idag ingår 176 olika organisationer, företag och 
myndigheter i Tobacco endgame – Rökfritt Sverige 2025 (Tobaksfakta, 2018).  

2.4 Tobaksavvänjning  
Inom hälso- och sjukvården arbetar tobaksavvänjare med att stödja, ge verktyg samt öka 
kunskapen för individer som vill sluta röka. Tobaksavvänjning finns hos de flesta 
primärvårds- och hälsocentraler i Sverige och de vanligaste metoderna inom tobaksaväjning 
är KBT (kognitiv beteendeterapi) och MI (Motiverande samtal) i kombination med läkemedel 
(Statens folkhälsoinstitut, 2009). 
  
Enkätundersökningen ”Tobaksavväjningen i primärvården 2009” från Sveriges Kommuner 
och Landsting [SKL] (2011) visar att det fanns ungefär 300 000 personer under år 2009 som 
kunde tänka sig att ta hjälp med att dagligen sluta använda tobak hos primärvårdens 
tobaksavvänjare. Dock fick endast omkring 12 000 personer hjälp samma år. En rapport från 
SBU visar att rökavvänjning i framtiden kommer att vara den viktigaste komponenten till att 
minska tobaksbruket och dödligheten i samhället. Detta på grund av att de flesta förtidiga 
dödsfallen i framtiden kommer att inträffa bland de personer som röker dagligen idag 
(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2003). Tobaksprevention bland barn 
och ungdomar är därför ett viktigt arbete för att öka kunskapen om skadeeffekter av 
tobaksbruket och minska användandet i framtiden samt förbättra en god folkhälsa för nya 
generationer (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 
 
En enkätundersökning visar att 15 procent av de som dagligen använder tobak i Sverige blev 
tillfrågade om hjälp från tobaksavvänjare i samband med läkarbesök på vårdcentralen. 
Samma rapport visar att det är fler kvinnor som dagligen använder tobak jämfört med män, 
men att männen i större utsträckning fick en förfrågan om tobaksavvänjning (Sveriges 
Kommuner och Landsting [SKL], 2011).  
 
Gomm, Lincoln, Egeland, & Rosenberg (2002) belyser hur en betydelsefullt uppdaterad 
information om rökningens förekomst bör delges till hälso- och sjukvårdens tobaksavvänjare 
för att kunna arbeta preventivt mot rökningens förekomst.  
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2.5 Landstinget Sörmland 
I visionen om att bli Sveriges friskaste län 2025 är Landstinget Sörmland främsta mål att 
minska sjukdom samt dödligheten bland befolkningen. Detta ska göras genom att minska 
tobaksbruket, alkoholkonsumtionen och samtidigt öka den fysiska hälsan samt förbättra 
kostvanorna. Ett hälsofrämjande arbete som har gjorts inom Landstinget Sörmland är att 
skapa rökfria sjukhusområden som kan leda till minskad tobaksrökning. År 2016 ställde sig 
Landstinget Sörmland bakom Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025 för att kraftsamla 
kring ett rökfritt Sörmland. Statistik från Landstinget Sörmland visar att andelen 
dagligrökare har minskat från 14 procent år 2012 till nio procent år 2017. Målsättningen är 
att mindre än fem procent av befolkningen i Sörmland röker år 2025 (Landstinget Sörmland, 
u.å.). 
  
Ett annat mål i visionen är att skapa fler hälsoskolor samt hälsosamtal för att nå fler grupper 
som sällan eller aldrig uppsöker hälso- och sjukvården. Fokus i detta mål är att nå nyanlända 
och öka samarbetet mellan kommunen, myndigheter samt andra verksamheter för att 
tillsammans skapa en förbättrad och en mer jämlik hälsa (Landstinget Sörmland, u.å.). 

2.6 Teoretiskt ramverk 
För att skapa en ökad förståelse för den problematik, och de eventuella lösningar, som finns 
inom det för studien valda området har en teori och en modell valts som utgångspunkt. 
Teorin är vald utifrån hur individers individuella motivation kan förändra ett beteende till att 
sluta röka. Modellen är vald utifrån hur ett hälsofrämjande arbete på samhällsnivå kan 
skapas för att minska förekomsten av rökning i befolkningen.  
 

2.6.1 Locus of control  
Teorin locus of control – platsen för kontoll är av stor betydelse för samhällsbaserade 
hälsoupplysningsprogram menar Arborelius (1993). Teorin locus of control är uppbyggd med 
två delar där den ena är en inre plats för kontroll och den andra är en yttre plats för kontroll 
(Rotter & Mulry, 1965).  
 

Ø Inre plats för kontroll – Den inre kontrollen påverkar en individs beteende och 
innebär att det bara är en persons egna motivation som kan skapa en 
beteendeförändring hos individen, som till exempel motivation till att sluta röka.  

 
Ø Yttre plats för kontroll – Den yttre kontrollen innebär hur en individs beteende 

påverkas genom information, råd och stöd från andra personer som leder till en 
förbättrad motivation (Rotter & Mulry, 1965). 

 
Studier visar att de personer som har en inre plats för kontroll har en egen motivation och 
inte kommer att sluta röka om vårdpersonal är styrande eller kontrollerande. En person med 
yttre plats för kontroll kommer däremot att sluta röka genom mer informationsbaserade 
program eller stöd och råd av vårdpersonal (Arborelius, 1993).  

2.6.2 Tannahillmodellen 
 
Tannahillmodellen är en modell som visar åtgärder i ett hälsofrämjande arbete som 
förbättrar hälsan och/eller förhindrar ohälsa i befolkningen. Denna modell innehåller 
fysiska, psykiska och sociala beståndsdelar för att skapa ett hälsofrämjande perspektiv.  



6 

Modellen syftar till att underlätta för definiering, planering samt utförandet av ett 
hälsofrämjande arbete. Att arbete med Tannahillmodellen förtydligar hur insatser kan 
samverka med varandra för att skapa en förbättrad folkhälsa (Tannahill, 2009). 
 
 

                      
 
            Figur 1 – Tannahillmodellen 

Modellen är uppbyggd för att skapa en förståelse för de fysiska, psykiska och sociala 
beståndsdelarna för att främja en mer jämlik hälsa. Denna modell är betydelsefull för det 
hälsofrämjande arbetet på samhällsnivå för att minska rökningen hos befolkningen. 
 

• Health Education (Hälsopedagogik) innefattar kommunikation och syftar till att 
förebygga ohälsa och öka välbefinnandet genom att påverka med att öka kunskap om 
uppfattningar om ohälsan, attityder om tobaksanvändandet samt beteendet bakom 
ohälsan.  
 

• Prevention (Förebyggande) innebär att förebygga ohälsa och att minska risken för 
sjukdomar främst genom medicinska ingrepp som till exempel tobaksavvänjning.  
 

• Health Protection (Hälsoskydd) är den sista delen och innefattar samhällsinsatser 
som lagar, policys samt föreskrifter som kan minska användandet av tobak bland 
befolkningen (Tannahill, 2009). 

2.7 Problemformulering 
Levnadsvanor är en stor del i den individuella hälsan. Alla individer har ett eget ansvar att 
välja levnadsvanor, men problemet ligger i förmågan att förstå och förvärva kunskap och 
informationen om vad en god hälsa innebär. Hälso- och sjukvården är till för alla och studier 
visar att de med en högre utbildning eller inrikes födda personer medverkar i större 
utsträckning i folkhälsoarbete. För att förbättra folkhälsan i samhället bör alla grupper i 
samhället nås och ges förutsättningar för att förbättra sin individuella hälsa.   
 
Andelen individer som röker dagligen minskar i befolkningen, men statistik visar att det 
stora problemet ligger i att minska den dagliga användningen i grupper som är lågutbildade, 
arbetslösa eller har utländsk bakgrund. Därför behövs en kvalitativ studie med avsikt att 
fördjupa kunskapen gällande frågor som handlar om  - Vad gör hälso- och sjukvården för att 
minska rökningen i dessa grupper, hur upplever tobaksavvänjarna sitt arbete och vilka 
utvecklingsmöjligheter finns för att nå de grupper där rökningen är mest frekvent? 
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3 SYFTET 
Syftet med studien är att undersöka hur tobaksavvänjare upplever arbetet med 
rökavvänjning för grupper där rökning är vanligt förekommande.  

3.1 Frågeställningar 
 

• Vilka utmaningar upplever tobaksavvänjarna finns för att nå och arbeta med grupper 
där rökningen är vanligt förekommande?  
 

• Vilka utvecklingsmöjligheter upplever tobaksavvänjare finns i arbetet med grupper 
där rökningen är vanligt förekommande?  
 

4 METOD 

4.1 Metodval  
Vid en kvalitativ metod kan en djupare förståelse ges om individers erfarenheter i sociala 
omgivningar samt har färre undersökningsenheter jämfört med en kvantitativ metod. En 
kvalitativ metod har fokus på vad som säg i ord medan en kvantitativ har ett mer objektivt 
synsätt med fokus på siffror för att kunna besvara studiens syfte (Bryman, 2011). För att 
besvara denna studies syfte om hur tobaksavvänjare når och arbetar med de grupper som 
röker mest frekvent så valdes kvalitativ metod. Detta för att få en djupare förståelse för 
tobaksavvänjarnas arbete om individernas egna subjektiva tolkningar och upplevelser (Kvale 
och Brinkmann, 2014).  
 
För att kunna besvara studiens syfte valdes intervjuer som tillvägagångssätt. Intervjuer 
används ofta i kvalitativ forskning för att få en djupare förståelse utifrån individers egna 
subjektiva tolkningar och upplevelser kring ett fenomen (Bryman, 2011). Det finns heller inga 
rätt eller fel under en intervju om personliga upplevelser, vilket passar för att besvara 
studiens syfte om hur tobaksavvänjare når de grupper som röker mest frekvent. Intervju 
valdes också för att skapa ett samtal mellan intervjuare och intervjuperson, vilket kan 
inbringa en djupare förståelse kring intervjupersonernas egna erfarenheter och upplevelser i 
deras arbete som tobaksavvänjare. 

4.2 Urval 
För att finna deltagare till denna studie tillämpades ett målstyrt urval. Urvalet väljs då ut 
efter vissa specifika kriterier för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar 
(Bryman, 2011). Kriteriet för att kunna medverka i studien var att individen skulle arbeta 
som tobaksavvänjare på en vårdcentral i Sörmland. En kontaktperson från Landstinget 
Sörmland kontaktades för att kunna få tillgång till mailadresser till alla tobaksavvänjare 
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inom Landstinget i Sörmland. Kontaktpersonen skickade ett mail till tobaksavvänjarna med 
information om studiens syfte samt att vissa tobaksavvänjare kommer få en förfrågan om att 
medverka i en studie via mail.  
 
Innan intervjupersoner valdes ut, analyserades statistik från ”Liv och hälsa 2017” om hur 
förekomsten av rökning såg ut i varje kommun i Sörmland (se tabell 1). Detta för att kunna 
välja olika kommuner med en hög respektive låg andel dagligrökare. De kommuner som blev 
valda i första urvalet var två stycken kommuner som hade en högre andel dagligrökare än 
genomsnittet i Sörmlands län (9 procent) och två stycken kommuner som har en lägre andel 
som rökte dagligen jämfört med snittet i Sörmland. Sedan valdes två stycken kommuner som 
hade en procentsats på 9 procent.  

Tabell 1 : Andel som röker per kommun i Sörmlands län som valdes i urvalet (Liv och hälsa, 2017).    
Kommun  Andel som dagligen röker (%) 
Eskilstuna 7 
Flen 10 
Gnesta 6 
Katrineholm 9 
Nyköping 10 
Strängnäs 9 
 
 
Tobaksavvänjare som var av intresse att intervjua kontaktades via mail med ett bifogat 
informationsbrev (Bilaga B) som beskrev bakgrundsfakta om studien samt studiens syfte. I 
informationsbrevet framgick också vilken metod som var ämnad att användas för att 
undersöka det valda ämnet. Tobaksavvänjarna fick sedan välja att medverka eller ej genom 
att besvara mailet. De tobaksavvänjare som valde att tacka ja till att medverka i studien, fick 
förslag på tid och plats för att genomföra intervjun om passade båda parterna. Ett flertal 
tobaksavvänjare valde att tacka nej på grund av tidsbrist och andra tobaksavvänjare fick en 
förfrågan via mail.  
 
 
I denna studie baseras resultatet från totalt fem intervjuer med tobaksavvänjare och urvalet 
är kvinnor mellan 20 till 60 år som arbetar på en vårdcentral. Intervjupersonerna har olika 
kompetenser och befattningar som till exempel sjuksköterska, distriktsköterska eller 
undersköterska. Intervjupersonerna har arbetat med tobaksavvänjning i mellan ett till 12 år. 
Det varierar hur mycket tid som de har till arbetet med tobaksavvänjning, mellan två till tre 
besök i veckan till att bara ha ett till två besök i månaden. Ingen av tobaksavvänjarna arbetar 
heltid med detta utan bokar in tobaksavvänjningsbesöken efter remiss eller efter att 
patienterna tar kontakt för att boka in ett besök. 

4.3 Datainsamling 
Intervjuerna i denna studie är av semistrukturerad karaktär då de följer en intervjuguide för 
att besvara studiens syfte. Semistrukturerade intervjuer innehåller ett antal förutbestämda 
frågor med möjligheten att ställa följdfrågor för att skapa en diskussion samt för att få en 
djupare förståelse om fenomenet (Bilaga C) (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid 
semistrukturerade intervjuer är det vanligt att utforma en intervjuguide som innehåller ett 
antal teman med följdfrågor. Detta för att ha en utgångspunkt i vilka ämnen och frågor som 
skall beröras i intervjuerna (Bryman, 2011).  
 
Intervjuguiden började med fyra stycken bakgrundsfrågor för att få förståelse om 
intervjupersonernas befattningar samt ansvarsområde inom tobaksavvänjning. Därefter 
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gjordes två olika teman som representerade studiens två frågeställningar, varav varje tema 
innehöll två till tre stycken efterföljande intervjufrågor för att kunna frambringa en 
diskussion under intervjun. Avslutningsvis skapades två stycken intervjufrågor som gav 
intervjupersonen möjlighet att ytterligare diskutera frågor som uppkommit under intervjun 
(Bilaga C).  
 
Intervjuerna följde intervjuguidens struktur och ordningsföljd för att kunna besvara studiens 
syfte. Under intervjuerna ställdes följdfrågor för att frambringa ett mer utvecklat svar om 
egna upplevelser från intervjupersonerna. Alla intervjuer gjordes under två utvalda veckor på 
fyra olika dagar. Platsen för intervjuerna var intervjupersonernas arbetsplatser och specifikt i 
deras egna patient- eller konferensrum på vårdcentralerna. Under intervjuerna var dörren 
stängd och låst för att inte intervjun skulle avbrytas. Alla intervjuer spelades in via en 
mobiltelefon och varje intervju varade mellan 20-25 minuter. Senare lades varje intervju över 
till en lagringsenhet som var lösenordskyddad för att senare använda vid bearbetningen av 
transkriberingen.  

4.4 Databearbetningen och analys 
Analysmetoden i denna studie följer Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 
innehållsanalys med fokus på det manifesta innehållet som beskriver de tydliga och 
uppenbarliga innehållet i texten (se tabell 2).  
 
Intervjuerna var utspridda under två veckor och transkriberingen genomfördes samma dag 
eller någon dag efter intervjuerna. Vid transkribering skrevs allt tal ned ordagrant i ett Word-
dokument. Dokumenten namngavs med förkortningen IP1 till IP5. Utskrifterna från allt 
transkriberat material gav 26 stycken A4-sidor vilket senare lästes noggrant flertalet gånger 
för att få en förbättrad överblick över materialet. Nästa steg som utfördes var att gulmarkera 
meningar, fraser eller andra mindre stycken i materialet som har liknande innehåll med 
studiens syfte (Graneheim och Lundman, 2004). Dessa meningar är meningsbärande 
enheter och varje mening klipptes in i ett eget Word-dokument med ett eget avsnitt för att 
koppla ihop meningsenheten med rätt intervjuperson.  
 
Sedan kondenserades alla meningsbärande enheter till kortare meningar men med 
bibehållen innebörd så kallade kondenserade enheter. De kondenserade enheterna lades i ett 
nytt Word-dokument och varje intervju fick ett eget avsnitt. När alla meningsbärande 
enheter var kondenserade fick de en egen etikett som kallas för kod som beskriver enheternas 
innehåll med ett ord (Graneheim & Lundmans, 2004). Efter varje kondenserad enhet 
tilldelades en kod med en gulmarkerad text för att lättare kunna finna koderna i dokumentet. 
Alla koder fick ett eget Word-dokument som sedan skrevs ut fysiskt för att kunna sortera 
koderna i olika underkategorier. Visa koder togs bort eftersom att de inte bedömdes var 
viktiga i studien på grund av att de inte svarade mot studiens syfte utan snarare handlade om 
hur tobaksavvänjare behandlar patienter till att bli rökfria.  
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Tabell 2 : Manifest innehållsanalys med exempel på meningsenhet, kondensering, kod, underkategori 
och kategori.   
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
enhet 

Kod (Etikett) Underkategori Huvudkategori 

”Vårdpersonalen 
ska fråga 
patienterna mer 
om rökningen och 
vara mer rätt på 
och motivera 
personen i frågan” 

Fråga 
patienterna 
mer samt vara 
mer på om 
rökningen.  

Öka motivationen Motivation   
 
 
 
Utmaningar i att 
nå och arbetat 
med de grupper 
där rökningen är 
förekommande 

”hinner inte med 
rökavvänjning 
utan rökstoppet är 
prio ett.” 

Prioriteringar 
inom 
rökavvänjning 
 

Prioritet Resurser  

 
 
De koder som hade en liknande innebörd fördes samman och skapade fem olika 
underkategorier som skrevs in ett nytt Word-dokument. Sedan sorterades underkategorierna 
in under två huvudkategorier som namngavs med ”Utmaningar i att nå och arbeta med de 
grupper som rökningen är förekommande” och ”Utvecklingsmöjligheter för att nå de grupper 
som rökningen är förekommande”. Huvudkategorierna representerar sedan studiens två 
frågeställningar.  
 

Tabell 3: Under- och huvudkategorier 
Underkategorier Huvudkategorier 
Motivation  
Resurser 
Information 
 

Utmaningar i att nå och arbeta med de grupper där rökningen är 
förekommande   

Kunskap  
Samarbete 

Utvecklingsmöjligheter för att nå de grupper där rökningen är 
förekommande 
 

 

4.5 Kvalitetskriterier 
För att tillförsäkra att kvalitén är god i denna studie har tillförlitlighet bedömts genom 
trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och möjlighet att konfirmera (Holloway & Wheeler, 
2010). 
 
Trovärdighet - Detta kriterium handlar om att uppvisa studiens trovärdighet. Det uppvisas 
genom forskarens sätt att förklara verkligheten och upplevelserna som framkom i 
intervjuerna. Det är av största vikt att resultatet överensstämmer med vad 
intervjupersonerna uttryckte under intervjuerna (Holloway & Wheeler, 2010). För att uppnå 
detta kriterium har intervjuerna analyseras med en manifest innehållsanalys för att fokusera 
på meningen som sägs under intervjun.   
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Pålitlighet – Innebär att andra ska ha möjlighet att granska studiens pålitlighet genom att en 
tydligt beskriven studieprocess uppvisas samt transparens i studiens tillvägagångssätt 
(Holloway & Wheeler, 2010). För att uppnå detta kriterium har studiens process samt 
tillvägagångsätt förklarats med en tydlig beskrivning, transparens samt att en röd tråd har 
skapats genom hela studien.  
 
Överförbarhet – Detta kriterium handlar om studiens tydlighet samt den detaljerade 
beskrivningen av den undersökta kontexten. Detta med syfte att andra skall kunna bedöma 
om studien kan överföras och tillämpas i en annan kontext (Holloway & Wheeler, 2010). För 
att uppnå detta kriterium har studiens sammanhang beskrivits noggrant. 
 
Möjlighet att konfirmera –Detta kriterium handlar om att författarens egna intressen och 
vetskap inte ska ha en inverkan på studiens resultat och slutsatser (Holloway & Wheeler, 
2010). För att uppnå detta har ett objektivt förhållningssätt används genom att beakta 
intervjupersonernas egna upplevelser med en objektivitet för att inte tidigare förförståelse 
ska kunna påverka resultatet. 

4.6 Forskningsetiska övervägande 
Denna studie följer Vetenskapsrådets (2002) fyra grundläggande huvudkrav för forskning 
som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet – Intervjupersonerna informerades om studiens syfte samt 
tillförsäkrades om att det är frivilligt att medverka. Samtidigt informerades 
intervjupersonerna om att de inte behöver svara på alla frågor under intervjun om de inte vill 
samt att de har rätt att avbryta sin medverkan. (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjupersonerna 
fick ett informationsbrev (Bilaga B) utskickat via mail innan de gav samtycke till att 
medverka i studien.  
 
Samtyckeskravet – Intervjupersonerna hade rätt att bestämma över sitt deltagande och de 
som medverkade gav ett muntligt samtycke innan intervjun påbörjades (Vetenskapsrådet, 
2002). Före intervjun fick intervjupersonerna möjlighet att läsa informationsbrevet (Bilaga 
B) och hade möjlighet att framföra frågor om det fanns otydligheter. Innan intervjun startade 
förklarade författaren muntligt att intervjun skulle spelas in, för att inte skapa missförstånd 
mellan parterna.  
 
Konfidentialitetskravet – Intervjupersonernas personuppgifter förvaras på ett säkert ställe 
för att ingen utomstående personer kan få ta del av materialet (Vetenskapsrådet, 2002). I 
studien har alla intervjuer spelats in på en mobil och sedan flyttats till en lagringsenhet som 
kräver lösenord för tillgång till materialet och alla utskrifter placerades också i samma mapp 
för att förhålla sig till konfidentialitetskravet. I resultatet har intervjupersonerna inte 
kopplats ihop med sina egna namn, utan är utfärdat med IP1 till IP5 för att ingen 
utomstående ska kunna uppfatta vilka som medverkat eller utforska vem som sagt vad vid 
under intervjuerna.  
 
Nyttjandekravet – Detta krav har följts med att de inspelade material från intervjuerna och 
utskrifterna bara kommer att användas i denna studie (Vetenskapsrådet, 2002). Efter att 
studien är färdigställd, kommer inspelningarna, det transkriberade materialet samt 
utskrifterna på datorn att raderas för att inte användas till andra studier.  
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5 RESULTAT 
Resultatet kommer presenteras med intervjupersonernas egna upplevelser om hur de når och 
arbetar med de grupper som röker mest frekvent samt vilka utvecklingsmöjligheter det finns 
för att minska rökningens förekomst i samhället. Efter analysen skapades fem olika 
underkategorier som är; motivation, information, resurser, samarbete samt kunskap. Sedan 
delades de in i två olika huvudkategorier som har utformat resultatets underrubriker.  
 
Intervjupersonernas egna upplevelser presenteras genom citat för att styrka resultatet och de 
betecknas med IP1 till IP5.  

5.1 Utmaningar för att nå och arbeta med de grupper som röker mest 
frekvent 

Flera av intervjupersonerna upplevde att det finns flera utmaningar med att nå och arbeta 
med de personer där rökningen är mest förekommande och det som framkom mestadels 
under intervjun var information, motivation och resurser.  
 
Intervjupersonerna upplevde att informationen på vårdcentralen om rökavvänjningen var 
tillräcklig, men att det kan förbättras med fler språk för att nå flera som dagligen besöker 
vårdcentralen.  
 
Intervjupersonerna upplever att information var god om var individer kan vända sig till för 
rökavvänjning på vårdcentralens hemsida. Andra upplever att det finns en problematik med 
att informationen om rökavvänjning bara finns på vårdcentralens hemsida och inte på andra 
platser, vilket kan innebära att tillgängligheten till information inte är tillräcklig.  

Jag tror de är det de handlar om mycket i dagens läge, vi räknar ju kallt med att dagens 
samhälle…. att man googlar och letar själv efter information (IP1).  

Flera av intervjupersonerna upplever att individer med en utländsk bakgrund inte i lika stor 
utsträckning söker sig till hälso- och sjukvården rökavvänjning jämfört med dem som är 
inrikes födda. En faktor som intervjupersoner anser kan vara en problematik är att 
kunskapen och spridningen av information om primärvårdens rökavvänjning inte når alla. 
Andra utmaningar som upplevs är att de grupper som röker mest frekvent inte besöker 
vårdcentralerna när landstingets anordnar ”Hälsovecka” för att uppmärksamma hälsosamma 
levnadsvanor.  

”om jag tänker som utlandsfödda och så gäller de kanske där att dem inte har samma 
information och dem vet inte hur skadligt rökningen är och att man är mer noggrann att ge 
information, både från läkarens sida och så de också blir motiverade att sluta röka” (IP5). 

Med erfarenhet upplever intervjupersonerna att det finns flera faktorer som kan påverkar hur 
en individ väljer att sluta röka. En faktor som resonerades från intervjupersonerna var hur 
viktig den individuella motivationen hos personen och hur den påverkar valet av en mer 
hälsosammare livsstil. Flera av intervjupersonerna upplever att det kan finnas svårigheter att 
nå och arbeta med de grupper som röker mest frekvent på grund av att det kan förekomma 
en sämre inre motivation.  
Intervjupersonerna upplever att fler söker sig till primärvårdens rökavvänjning för att sluta 
röka, men att stödet från hälso- och sjukvården bör förbättras för individer med en sämre 
motivation för att kunna sluta röka.  
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Flertalet av intervjupersonerna upplever att det kan finns andra omständighet som påverka 
de grupper som röker mest frekvent. En faktor som gör att personer kan ha svårare att sluta 
röka är till exempel att det kan finnas en bakomliggande psykisk ohälsa som gör att 
rökavvänjning inte blir prioriterad hos individen. Andra upplever att flera personer mellan 
50 till 70 år söker sig mer frekvent till primärvårdens rökavvänjning, och det kan bero på 
förbättrad insikt om rökningens skadeeffekter.   

”Och sen har vi många om söker själva också, som har ja börjat funderat själva eller har fått 
påminnelse eller påbackningar från andra anhöriga eller bekanta, de kan ju vara att dem har 
hört de från läkare som inte har skickat remiss men som ändå har tagit upp den här frågan” 
(IP3).  

Andra utmaningar som tobaksavvänjare upplever i sitt vardagliga arbete är prioriteringar och 
resurser i verksamheten. Denna undersökning visar det att det finns en stor skillnad på 
resurser och hur vårdcentralerna arbetar. De flesta av intervjupersonerna upplever att det 
inte finns tillräckligt med resurser som tid eller personalkompetens inom rökavvänjning för 
att nå och arbeta med de grupper i samhället som röker mest frekvent.  

”Och … jag ligger ju efter nått fruktansvärt och jag måste ta rökstoppen och därför måste jag 
prioritera, de är ju prio ett” (IP1). 

Några av intervjupersonerna upplever att primärvården bör förbättras för att nå de grupper 
som röker mest frekvent. Detta kan enligt intervjupersonerna bero på att det inte finns 
tillräckligt med resurser eller tid att nå grupper på andra arenor i samhället. 
Intervjupersonerna känner sig otillräckliga i det preventiva arbetet med rökavvänjning. Detta 
på grund av att de i det dagliga arbetet inte hinner arbeta med att nå ut till de personer som 
röker mest frekvent och behöver mest hjälp.  

”vården över huvud taget har ju blivit så att det är väldigt mycket att göra. Det är ju de. De blir 
ju inte mindre. De blir bara mer och mer. Och det är mycket som läggs över på primärvården” 
(IP2).  

Nästan alla intervjupersoner upplever att arbetsplatsen har ett bra samarbete mellan 
arbetskollegorna för att nå och arbeta med de grupper som röker mest frekvent. Detta görs 
genom att skicka remiss eller ge mer information till patienter om vårdcentralens 
rökavvänjning. En utmaning som vissa intervjupersoner upplever är dock att väntetiden från 
det att en remiss skickas till att en tid för rökavvänjning är för lång. Problematiken som kan 
uppstå är att individens motivation sänks eller försvinner helt och kan leda till svårigheter 
med rökavvänjningen. Därför upplever intervjupersonerna att mer resurser behövs främjas 
inom rökavvänjning för att kunna fånga upp fler patienter snabbare. 

”Jag då tror jag ju mer på att man ska ta patienterna precis exakt då när dem är här. Så de vore 
ju toppen att man hade någon som man direkt kunde få komma till när doktorn tar upp de och 
de skulle jättegärna vilja sluta röka. Då skulle man bara direkt lotsas vidare, samma dag eller 
imorgon så snabbt” (IP2).  
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5.2 Utvecklingsmöjligheter för att nå och arbeta med de grupper som 
röker mest frekvent 

 
Flera av intervjupersonerna upplevde att det finns flera utvecklingsmöjligheter för att nå de 
grupper där rökningen är mest förekommande och det som framkom mestadels under 
intervjun var samarbete samt kunskap.  
 
Ett flertal av intervjupersoner upplever att de grupper som röker mest frekvent har en låg 
kunskap om rökningens skadeeffekter och att fler hälsoutbildningar skulle kunna skapa en 
förbättrad medvetenhet som gör det enklare att sluta röka. Det som diskuterades i flera 
intervjuer var hälsoutbildningar i grupp och om det skulle kunna vara ett hjälpmedel för att 
öka kunskapen i de grupper som röker mest frekvent. Andra framförde att hälsoutbildningar 
har förekommit i verksamheten med att det har slutat med dem på grund av olika skäl som 
otillräckligt med resurser eller avslutad samarbete med annan aktör. 

”För jag känner liksom lite grann att personerna har ju rätt att få kunskapen om de skadliga 
effekten, de som känns viktigt och sen har man ett eget val, men att man vet så är det lättare 
att tror jag att göra andra val” (IP3). 

Andra utvecklingsmöjligheter som tobaksavvänjare upplevde behövs för att kunna nå flera 
grupper där rökningen är mer frekvent är att utbilda flera rökavvänjare inom olika 
avdelningar inom landstinget. De upplevde att kunskapen och tillgängligheten inom 
rökavvänjning som till exempel på barnavårdscentralen eller en psykiatriska avdelningar kan 
förbättras för att nå de grupper som röker mest frekvent.  
 
Större delen av intervjupersonerna upplever en positiv spiral med det förebyggande arbetet 
inom rökning som till exempel ett förslag om att förbjuda rökning på allmänna platser i 
samhället. Intervjupersonerna upplever också att diskussionen om nya tobakslagar kan skapa 
en större medvetenhet hos individen att sluta röka dagligen.  
 
Flertalet av intervjupersonerna upplever att samarbete mellan olika aktörer skulle kunna 
minska rökningen i de grupper som använder den mest frekvent. Genom att nå dessa 
grupper på arenor där de vistas dagligen kan tid och resurser för primärvården minskas samt 
förhindra individer inte börja röka. Alla intervjupersoner i denna studie upplevde att 
samarbetet med kommunerna kan förbättras och de ansåg att arbetet med att sprida 
kunskapen i skolan om rökningens skadeeffekter kan påverka valet om att börja röka. Ett 
fåtal av intervjupersonerna har eller har haft ett samarbete med andra aktörer som 
exempelvis kommunen, myndigheter eller privata organisationer. Dock upplever de att 
samarbete kan förbättras och att arbeta mot samma mål för att minska rökningen i de 
grupper som röker mest frekvent.  

”Sen är de så svårt att veta vad kan vi göra och sen också på samhällsnivå som behöver 
förändras. Därför är det jättebra att kunna arbeta mer med kommunen” (IP4). 

Ett förbättrat samarbete skulle kunna öka kunskapen samt nå fler grupper än bara de som 
söker sig till primärvården. Kommunen är en stor arbetsgivare och kan nå fler medborgare 
på de kommunala arenorna, och de kan leda till ett bredare kontaktnät samt fördelen att 
utbyta kunskaper mellan varandra.  
 
Flera av intervjupersonerna upplever att samarbete på vårdcentralen är bra, men saknar en 
god kommunikation och samarbete med andra verksamheter inom landstiget. Ibland 
upplever några av intervjupersoner att individer med en svårare psykisk ohälsa eller annan 
problematik kan göra att rökavvänjningen inte är i fokus. Att skapa ett bättre samarbete kan 
främja landstingets resurser och att kunna sprida en god kunskap mellan vårdpersonalen.  
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”Sen är de ju så svårt att veta, eftersom jag inte varit med så, jag vet inte hur ofta dem frågar 
om de här med levnadsvanor om de säger att de röker, så vet jag inte riktigt hur ofta dem 
erbjuder att vi har tobaksavväjnare här” (IP4).  

Andra utvecklingsmöjligheter som intervjupersonerna upplever är att förbättra samarbete 
med arenor som grupper med en utländsk bakgrund befinner sig i. Eftersom 
intervjupersonerna upplever att de med utländsk bakgrund inte i samma utsträckning söker 
sig till vårdcentralens rökavvänjning frivilligt bör primärvårdens samarbete förbättras med 
de aktörer som nå dessa grupper bättre. 

”Med utländsk härkomst så känner jag att… där tror jag vi har mycket att göra, liksom komma 
ut på olika platser där dem befinner sig” (IP3). 

Ett fåtal av intervjupersonerna ansåg att fler insatser bör göras inom landstinget i en 
samverkan med andra organisationer för att minska rökningen i de grupper som använder de 
mest frekvent. Eftersom flera av intervjupersonerna upplever att det inte finns tillräckligt 
med tid inom rökavvänjning att själv nå alla grupper som röker mest frekvent kan ett 
samarbete skapa en positiv motivation till de personer som dagligen möter de grupper som 
röker mest frekvent.  

”Och att man har lite mer kampanjer ibland så att man uppmärksammar de mer och påminner 
både personalen att de ska prata om de, de är ju lätt att man bara glömmer bort de och gör allt 
på rutin, och kanske mer tydligare att nu har vi en kampanj och då kanske folk blir peppade att 
sluta röka” (IP5).  

6 DISKUSSION  

6.1 Metoddiskussion  

6.1.1 Diskussion om metodval 
En kvalitativ metod har använts i denna studie för att kunna analysera tobaksavvänjarnas 
subjektiva upplevelser i frågan om hur de når de grupper som röker mest frekvent samt vilka 
utvecklingsmöjligheter det finns för att minska tobaksbruket i samhället. Att använda en 
kvantitativ forskningsmetod skulle troligen ha blivit besvärligt eftersom det är de egna 
upplevelserna som ska analyseras i studien. En kvalitativ metod skapar en djupare förståelse 
om personers egna upplevelser och erfarenheter gentemot en kvantitativ metod som har 
fokus på siffror (Bryman, 2011).  
 
Valet att använda intervju som datainsamlingsmetod gjordes för att kunna undersöka 
tobaksavvänjarnas egna upplevelser om hur de når de grupper som röker mest frekvent. 
Styrkan med intervjuer är att de leder till ett utförligare svar från intervjupersonerna 
(Bryman, 2011). Styrkan med att använda intervjuer är även att det skapas en bättre 
diskussion och att det kan uppstå flera olika tankar och upplevelser under intervjun som kan 
diskuteras jämfört med om intervjuerna sker i fokusgrupper (Kvale & Brinkmann, 2014). En 
styrka med valet av enskilda intervjuer innebär att deltagarna inte kunnat påverka varandras 
svar på samma sätt som vid intervjuer i en fokusgrupp. Svagheten med att använda 
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intervjuer kan dock vara att intervjupersonerna kan missförstå frågorna eller inte vågar säga 
sanningen om sina egna upplevelser vid ett personligt möte (Bryman, 2011).  
 

6.1.2 Urvalsdiskussion  
I studien valdes målstyrt urval eftersom det fanns valda kriterier i vilket urval som var 
relevant för studien (Bryman, 2011). Urvalskriterierna har uppnåtts i studien och har skapat 
en variation i tobaksavvänjarnas egna erfarenheter samt förslag på utvecklingsmöjligheter. 
Detta på grund av att tobaksavvänjare, samt vårdcentraler, kan ha olika arbetssätt för att nå 
och arbeta med de grupper som röker mest frekvent.  
 
Inledningsvis analyserades statistik för att se förekomsten av rökningen i Sörmlands olika 
kommuner. Att först få en förståelse för hur rökningen ser ut i Sörmland innebar en styrka 
för studiens urval vid valet av vårdcentraler. Grundtanken i urvalsproccen var att få sex olika 
vårdcentraler i fem kommuner att medverka i studien. På grund av bland annat tidsbrist hos 
flera av de tobaksavvänjarna som fick förfrågan, har bara fyra kommuner behandlats i 
studien. Detta resulterade i att urvalet i början av processen såg annorlunda ut i jämförelse 
med hur urvalet sedan blev för att kunna besvara studiens syfte. Det visade sig att 
tobaksavvänjare med en högre andel rökare i kommunen tackade nej och därmed kunde inte 
de planerade urvalet fullföljas. Detta anses inte påverka studiens resultatet i någon större 
utsträckning eftersom att tobaksavvänjarna som ingår i urvalet ändå arbetar med grupper 
med en hög andel rökare.  
 
Urvalet av tobaksavvänjare skedde utifrån ett dokument med mailuppgifter för att nå 
tobaksavvänjare på de vårdcentraler som det fanns ett intresse av att intervjua enligt 
förstudien om rökningen i Sörmland. Detta innebär att det inte fanns någon 
bakgrundsinformation om de tobaksavvänjare som valdes ut. En styrka för studien kunde 
dock ha varit att på förhand veta till exempel om intervjupersonen hade utbildning inom 
tobaksaväjning samt om det finns tillräckligt med patientunderlag för att besvara studiens 
syfte.  

6.1.3 Datainsamlingsdiskussion  
Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod i studien och fördelen med 
det är att på ett enklare sätt kunna följa en intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2014). En 
intervjuguide är ett bra verktyg för den som utför en intervju om det finns en begränsad 
kunskap om att genomföra intervjuer vilket är fallet i denna studie.   
 
För att inte påverka resultatet i studien har den som genomfört intervjuerna haft ett neutralt 
förhållningssätt under intervjuerna och genomfört analyserna med hjälp av en manifest 
innehållsanalys för att fokusera på meningarna i intervjun (Granehaim och Lundman, 2004). 
 
I denna studie genomfördes ingen pilotintervju för att testa om frågorna borde ha ställts på 
ett annat sätt. Under intervjuerna märktes att vissa frågor i intervjuguiden inte var relevanta 
samt krångliga att förstå. Därför ställdes frågorna på ett annat sätt under de kvarvarande 
intervjuerna. Fördelen med att genomföra en pilotintervju hade varit att detta problem 
kanske hade uppmärksammats innan intervjuerna för datainsamlingen genomfördes.  
 
Fördelen med att intervjuerna har genomförts på intervjupersonernas arbetsplatser kan vara 
att det skapar en känsla av trygghet för den som blir intervjuad samt vetskapen för den som 
intervjuas att ingen annan hör vad som sägs under intervjun. Detta kan leda till att 
intervjupersonerna vågar förklara sina egna upplevelser mer ordagrant och öppet. Fördelen 
med att intervjuerna blev inspelade var att all fokus kunde läggas på att ställa bra följdfrågor 
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samt frambringa en god diskussion. Nackdelen i studien är att intervjutiderna inte nådde de 
tänka målet med 30 till 40 minuter. Dock ansågs det finnas tillräckligt med material för att 
kunna besvara studien syfte och därför genomfördes inte en sjätte intervju.  
 

6.1.4 Analysdiskussion   
I studien valdes en kvalitativ innehållsanalys med fokus på det manifesta innehållet i stället 
för en latent innehållsanalys. Detta val gjordes för att en latent innehållsanalys inte bara 
tolkar det som faktiskt uttrycks utan även tolkar vad som ligger bakom en texts innebörd 
vilket kan skapa missförstånd i analysen. Ett manifest förhållningssätt som analysmetod 
tolkar i stället det som uttrycks i ord under intervjun (Graneheim och Lundman, 2004).   
 
Vid analysen av de transkriberade materialet valdes ett kodningsschema som passade bra 
ihop med den valda innehållsanalysen. Styrkan med detta var att det blev enklare att förstå 
hur innehållsanalysen skulle gå tillväga samt att det blev strukturerat. Efter att analysens 
koder hade skapats valdes vissa koder att tas bort vid kategoriseringen med anledning av att 
de inte var relevanta i förhållande till studiens syfte. De koder som valdes bort hade en 
inriktning på rökavvänjningens verktyg för att behandla patienter och kunde inte användas i 
förhållande till studiens frågeställningar om hur tobaksavvänjare når de grupper som röker 
mest frekvent. Eftersom huvudkategorierna representerar studiens två frågeställningar, så 
blev valet av att använda två kategorier i studien. Detta utformade en enklare och förbättrad 
struktur i studien för att kunna besvara syftet.  
 

6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterierna 
För att studien ska vara tillförlitlig har hänsyn tagits till kvalitetskriterierna trovärdighet, 
pålitlighet, överförbarhet och möjlighet att konfirmera.  
 
En svaghet för studiens trovärdighet kan vara att de tobaksavvänjare som tackade nej till att 
delta i studien var de som arbetar i kommunerna med en högre andel dagligrökare. 
Betydelsen för studien kan ha varit att tobaksavvänjare som är verksamma i kommuner med 
en högre andel rökare kunde ha gett en ytterligare variation i resultatet för att kunna besvara 
studiens syfte.  
 
En styrka för studiens pålitlighet är att en tydlig beskrivning finns över analysprocessens och 
forskningsprocessens tillvägagångsätt med förklarande tabeller för att öka förståelsen för 
studiens process (Holloway & Wheeler, 2010).  
 
En styrka i studien är att överförbarheten av resultaten till en annan kontext är god eftersom 
beskrivningen av kontexten är så noggrant beskriven. Detta innebär är kunna användas i en 
annan kontext till exempel om ett annat landsting vill arbeta hälsofrämjande för att nå de 
grupper som röker mest i samhället.  
 
En av studiens svagheter kan vara att en kvalitativ innehållsanalys har använts eftersom 
subjektiva tolkningar kan tolkas olika och skapa en sämre trovärdighet (Graneheim & 
Lundman, 2004). Ett sätt för att förbättra styrkan med en kvalitativ innehållsanalys är att 
analysera utskrifterna med ett neutralt förhållningsätt. 
 
En fördel med studien är att författaren inte hade några erfarenheter eller kunskap om hur 
primärvården arbetar med att nå olika grupper i samhället och hade ett neutralt 
förhållningssätt vid intervjuerna. En styrka kan också vara att under studiens genomförande 
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skapades en ökad förståelse för det valda ämnet och detta ledde till att fler följdfrågor ställdes 
under intervjuerna och skapade mer innehållsrika svar.   

6.1.6 Etikdiskussion  
För att uppnå de fyra grundläggande huvudkraven som är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet har studien följt 
Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer.  
 
En styrka i studien är att ett informationsbrev konstruerades innan urvalsprocessen 
påbörjades. Detta för att redan i början av processen kunna informera om studiens syfte samt 
intervjupersonernas rättigheter vid medverkan av studien. Svagheten är att 
informationsbrevet kan ha tolkats fel eller att detta brev inte lästes av intervjupersonerna 
även fast de fick tillgång till informationsbrevet via mail samt innan intervjun påbörjades.  
 
För kravet om samtycke är en styrka att intervjupersonerna själva fick avgöra sin medverkan 
via mail. Hade de i stället kontaktats via telefon kanske de inte vågat säga nej. Mail valdes 
som kontaktväg för att ge personerna chans att själva välja samt att ingen behöver veta vilka 
som fick förfrågan att medverka. Nackdelen med ett muntligt samtycke innan intervjun 
påbörjades är att intervjupersonerna kanske inte ville säga nej till att intervjun skulle spelas 
in eller att avstå att svara på en fråga.  
 
I studien är alla intervjupersoner anonyma genom att de fått nya namn med IP1-IP5. Detta 
för att ingen obehörig ska ha få vetskap om vilka som har medverkat i studien. Styrkan i 
denna studie är att allt inspelat material samt utskrifter har förvarats på en lagringsenhet 
som kräver lösenord för att säkerhetsställa att ingen obehörig kan nå studiens material. En 
styrka i studien är att alla utskrifter och inspelningar raderas när studien är färdigställs är för 
att inte använda materialet till en annan studie.   
 

6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 Diskussion om utmaningar för att nå de grupper som röker mest frekvent 
Flera av intervjupersonerna upplevde att informationen om rökavvänjning var bra på 
vårdcentralerna, men att informationen om rökavvänjning behöver finnas på flera språk. 
Studier visar att den individuella förmågan att förstå information och kunna använda den till 
att öka kunskapen ser olika ut och kan leda till ojämlikhet i hälsa (Europeiska 
Kommissionen, 2010). Av tidigare undersökningar framgår det att personer med utländsk 
bakgrund inte i lika stor utsträckning besöker primärvården för att få hjälp med 
rökavvänjning och att det kan bero på att det finns kunskapsluckor i var hjälpen finns inom 
hälso- och sjukvården (Mårtensson & Hensing, u.å.). För att arbeta förebyggande och främja 
informationsspridningen bör fler språk finnas med på informationsblad inom landstingets 
olika avdelningar samt på andra arenor för att skapa förutsättningar för alla att nå samma 
information om landstingets resurser för tobaksavvänjning.  
 
Motivationen till att sluta röka kan variera hos olika individer och en problematik som 
upplevs av intervjupersonerna är att individer med en sämre motivation är svårare att nå för 
att få dem att ta del av primärvårdens rökavvänjning. Teorin Locus of control – platsen för 
kontroll belyser hur betydelsefullt det är med yttre beståndsdelar som till exempel 
information och socialt stöd för att öka en individs motivation till förändring, men att det 
även finns individer med en inre motivation som kan skapa problematik inom rökavvänjning 
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om verktygen och metoderna blir för styrande eller kontrollerande (Arborelius, 1993). 
Primärvårdens rökavvänjning är utformad för att hjälpa individer till en förändring som till 
exempel förändring i beteendet avseende rökning. Därför är den individuella motivationen 
en viktig del för att rökavvänjning ska kunna ske på ett enklare sätt och motivera individer att 
sluta röka.  
 
Flera intervjupersoner upplevde att det inte finns tillräckligt med resurser, som till exempel 
tid och personal, för att kunna nå de grupper i samhället som röker mest frekvent. Detta kan 
påverka att information, socialt stöd och möjligheterna att fånga upp de grupper som röker 
mest inte prioriteras. Vidare kan detta innebära att individer med bättre socialt stöd, god 
kännedom om primärvårdens rökavvänjning samt kunskap kan på ett enklare sätt få hjälp 
med sitt beroende. Att utbilda fler inom rökavvänjning inom landstinget kan generera att 
primärvården syns mer utåt till befolkningen. Eftersom tobaksavvänjarna inte har fasta 
timmar för tobaksaväjning, kan det göra att de mer förebyggande arbetet för att minska 
rökningen inte prioriteras eftersom det redan är stramt med tid till annat inom hälso- och 
sjukvården.  
 
Flera intervjupersoner upplever att samarbetet med övriga medarbetare på vårdcentralerna 
fungerar bra och att det går att ordna bokade möten med en rökavvänjare för patienterna. En 
enkätundersökning från Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] visar dock att det finns en 
problematik i att flera vill få hjälp med att sluta röka, men att primärvården inte ställde 
frågan till patienten om att boka ett möte för tobaksavvänjning i Sverige (SKL, 2011). Detta 
kan betyda ett det inte finns tillräckligt med resurser inom rökavvänjning för att möta alla 
dessa individer.  

6.2.2 Diskussion om utvecklingsmöjligheter för att nå och arbeta med de 
grupper som röker mest frekvent 

Nästa alla intervjupersoner upplevde att samarbetet med andra aktörer kan förbättras för att 
nå de grupper som röker mest frekvent. Att öka medvetenheten om rökningens skadeeffekter 
kan leda till att fler väljer att sluta röka. En vision inom Landstinget Sörmland är att skapa 
fler hälsoskolor med hälsoutbildningar för att skapa mer kunskap i de grupper som röker 
mest frekvent (Landstinget Sörmland, u.å.). Detta skulle kunna leda till att det skapas ökad 
kunskap i samhället och att grupper som röker mest frekvent blir mer medvetna om 
rökningens skadeeffekter.   
 
Tidigare forskning från Gomm et al. (2002) visar att kunskapen om vilka grupper som röker 
mest i samhället bör förbättras inom hälso- och sjukvårdens tobaksavvänjare. Detta kan 
göras genom att visa resultat från Liv och hälsa undersökningarna samt uppdaterad 
information. Dock är det också viktiga att all personal inom primärvården får samma 
information som kan öka kunskap om rökningens förekomst i samhället. De kan generera att 
fler av inom personalen på vårdcentraler tar upp rökningen bland patientbesöken för att ge 
alla samma möjlighet att komma till en tobaksavvänjare.  
 
Ett samarbete med skolor skulle kunna generera en god tobaksprevention för ungdomar. 
Samarbetet skulle kunna skapa en förbättrad kännedom om rökningens skadeeffekter vilket 
kan inspirera och motivera ungdomar att inte börja röka eller välja att leva ett rökfritt liv 
(Statens folkhälsoinstitut, 2009). Andra upplevde att det inte finns ett tillräckligt samarbete 
mellan landstinget och kommunerna. Att arbeta mot samma mål samt skapa ett rökfritt 
samhälle skulle gynna både användandet av tid och resurser i framtiden som till exempel 
mindre sjukfrånvaro och produktionsbortfall (Folkhälsomyndigheten, 2017). Eftersom hälso- 
och sjukvårdens resurser inte räcker till så bör andra organisationer utbilda fler 
tobaksavvänjare inom de arenor där grupper som röker mest frekvent vistas, i syfte att nå 
flera och minska belastningen för primärvården.  
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Att en förbättrad samverkan i längden kan leda till en förbättrad folkhälsa kan förklaras 
utifrån Tannahillmodellen (Tannahill, 2009). Modellen belyser hur viktigt det är med god 
kommunikation för att kunna förebygga ohälsa samt ändra beteende och attityder till 
rökningen. En förbättrad kommunikation mellan olika aktörer skulle kunna förändra 
samhället att arbeta mot samma mål och motivera de grupper som röker mest frekvent. I 
verkligheten kan detta betyda hur viktigt det är att arbeta med tobaksprevention på de arenor 
där de grupper som röker mest frekvent vistas, för att minimera kostnader inom sjukvården 
och för skapa en förbättrad folkhälsa. Flera samhällsinsatser som lagar och policys kan 
minska rökningen i samhället och ett fåtal av intervjupersonerna upplevde att det har blivit 
en positiv spiral inom det förebyggande arbetet i samhället. Detta kan leda till att fler blir mer 
medvetna samt väljer att sluta röka då det kanske bli rökfritt på allmänna platser i Sverige. 
En forskningsstudie från Forouzanfar et al. (2016) menar att det behövs arbetas mer med 
lagar och policys för att skapa ett rökfritt samhälle.  
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7 SLUTSATSER 
Utmaningar som upplevdes för att nå de grupper i samhället som röker mest är att det finns 
en ojämlikhet i informationens spridning i samhället och att de grupper som röker mest 
frekvent inte har samma förutsättningar att nå eller förstå primärvårdens information. Andra 
utmaningar som finns inom primärvården med att nå de grupper i samhället som röker mest 
är att det inte finns tillräckligt med resurser som till exempel tid eller personal. Detta leder 
till att rökavvänjarna känner sig otillräckliga i sitt arbete för att nå de som röker mest 
frekvent. Alla individer har olika förutsättningar när det gäller socialt stöd, motivation eller 
hälsokunskap, och det kan leda till en ojämlikhet i hälsa mellan olika grupper i samhället.   
 
Utvecklingsmöjligheter för att nå de grupper som röker mest frekvent är att utveckla fler 
samarbeten med andra aktörer. Detta gör att det blir enklare att fånga upp de grupper som 
röker mest frekvent genom att vistas på arenor där målgruppen befinner sig. Att arbeta med 
tobaksprevention på de arenor och med de aktörer som dagligen möter de grupper som röker 
mest frekvent kan bidra till att rökningens förekomst minimeras samt skapa en mer jämlik 
hälsa i samhället. Samhällsinsatser inom det förebyggande arbetet med att minska rökning 
leder till att fler aktörer arbetar mot samma mål.  
 

7.1 Förslag till utveckling och fortsatt forskning 
Rökning ger en stor skadeeffekt på den individuella hälsan och innebär en stor kostnad för 
samhället i form av sjukvårdskostnader. Primärvårdens rökavvänjning är ett viktigt arbete 
för att minska rökningens förekomst i samhället. Problematiken är att de grupper som röker 
mest frekvent kan vara svåra att nå på grund av flera olika faktorer. En ojämlik hälsa kan 
uppkomma om inte rökningen minskas i de grupper som röker mest frekvent. Resultatet i 
denna studie kan praktiskt användas för att öka medvetenheten inom primärvården för att 
minska rökningen och skapa en mer jämlik tobaksavvänjning. Tidigare forskning om hur 
primärvårdens tobaksavvänjning når de grupper som röker mest frekvent är begränsad. 
Denna studie kan ge en ökad förståelse för hur primärvården kan arbete mer preventivt för 
att nå de grupper som röker mest frekvent och skapa en jämlikare hälsa. Fortsätt forskning 
kan handla om att undersöka hur det preventiva arbetet fungerar i kommuner och hur hälso- 
och sjukvården kan utveckla sitt preventiva arbete med avsikt att nå målet att bli ett Rökfritt 
Sverige 2025. 
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BILAGA A; HÄLSANS BESTÄMNINGSFAKTORER 
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BILAGA B; INFORMATIONSBREV 
 
Hej!  
Jag heter Johanna Engström och går sista terminen på folkhälsoprogrammet vid 
Mälardalens högskola i Västerås.  
Jag gör mitt examensarbete med inriktning på tobaksavvänjning i Sörmland.  
Syftet är att undersöka hur tobaksavvänjare upplever förutsättningarna för att arbeta med 
tobaksavväjning och för nå ut till och stödja de grupper i samhället där tobaksbruket är som 
störst. 
  
Jag planerar att intervjua sex personer med erfarenhet från att arbeta som tobaksavvänjare 
på olika vårdcentraler. Intervjuerna kommer ske på intervjupersonernas arbetsplats vid en 
tid som passar båda parterna och samtalet kommer spelas in och förväntas ta 30-40 minuter 
vardera. De inspelade materialet kommer analyseras och ligga till grund för resultatet i 
examensarbetet. All inspelning och intervjuutskrifter kommer att behandlas konfidentiellt. 
Endast jag, min handledare och examinatorn kommer att kunna ta del av materialet. 
Materialet kommer bevaras i anonymitet och efter arbetet är godkänt kommer inspelningar 
och utskrifter att raderas. Materialet kommer endast komma användas i denna studie. Det är 
frivilligt att medverka i undersökningen och du har rätt att närsomhelst avbryta din 
medverkan.  
 
Landstinget Sörmland har en vision att bli friskaste länet 2025 och ett mål är att skapa jämlik 
hälsa och minska användandet av tobak. Examensarbetet är tänkt att bidra till att undersöka 
vårdpersonalens egna upplevelser inom tobaksavväjning om vad som kan förbättras samt hur 
individer som tobaksanvändandet är som högst nås i Sörmland. Arbetet förväntas vara klart i 
maj 2018 och efter godkännande från examinatorn offentliggöras arbetet i databasen DIVA 
på Mälardalens Högskola. 
 
Ni kommer bli tillfrågade och kontaktade via mejl. Skulle det finnas ett stort intresse att delta 
så tveka inte att höra av er.  
Vid funderingar eller frågor så går det bra att höra av sig till mig! Tack på förhand 
 
Med vänliga hälsningar 
Johanna Engström  
 
Mejl: xxxxxxx@student.mdh.se 
Mobil.nr: xxx – xxx xx xx 
 
 
 
Handledare: 
Elisabeth Jansson, Fil.mag. Folkhälsovetenskap, högskoleadjunkt 
 
Mail: xxxxxxx.xxxxxxx@mdh.se 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

BILAGA C; INTERVJUGUIDE 
 
 

ü  Det är dina egna uppfattningar som jag är intresserad av, så utgå från dig själv.  
ü  Fokus är på hur tobaksavvänjarna upplever arbetet med rökavvänjning för de 

grupper som rökningen är som mest frekvent.  
ü  Jag kommer att använda en bandspelare för att enklare kunna analysera intervjun.  
ü  Om du undrar något efter intervjun finns mina kontaktuppgifter i missivbrevet.  
ü  Du kommer att vara anonym och uppgifter som direkt kan härledas till dig eller din   

vårdcentral kommer inte redovisas i examensarbetet.  
ü  Har du några frågor innan vi börjar med intervjun?  

 
Bakgrund  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur tobaksavvänjare når de grupper som rökningen 
förekommer mest?   
 
 
Inledning – Arbetet som tobaksavvänjare 
 
 1.  Hur kommer det sig att du började arbeta med tobaksavvänjning?  

• Vilken utbildning har du inom tobaksavvänjning? 
• Hur länge har du arbetat med tobaksavvänjning? 

  
2. Hur många patienter har du ungefär per vecka som du hjälper med rökavvänjning? 
 
3. Vilket är vanligaste sättet för patienten att få en bokad tid till rökavvänjning? 

• Tex. Remis från läkare, kontaktar själv eller annat?   
 
4. Vilka grupper i samhället upplever du eller har en kännedom om som rökningen är mest 
frekvent? 
 
Tema 1 – Hur rökavvänjning bedrivs för att nå grupperna som röker mest. 
 
5. Vilka utmaningar upplever du att de finns för att nå de grupper som dagligen röker tobak? 

• Vart finns dem? 
• Vad gör ni nu för att nå grupperna? 
• Kunskapen att ni finns?  
• Språk? 

 
6. De individer som röker mest frekvent kanske kommer och träffar en läkare eller någon 
annan från personalen på vårdcentralen.  

• Hur ser samarbetet ut på vårdcentralen för att nå dessa grupper?  
• Hur upplever du att dina medarbetare motiverar och hjälper de som röker mest 

frekvent får en boka tid hos dig för rökavvänjning? 
 
 
7. Hur upplever du samarbetet med andra organisationer för att nå dessa grupper?  

• Kommunen, privata företag eller annan organisation?  
 



 

 

 
Tema 2 – Utvecklingsmöjligheter inom tobaksavvänjning 
 
8. Vad anser du behöver utvecklas inom rökavvänjning för att nå de grupper där rökningen är 
som mest frekvent?  

• Hur kan ni nå dem?  
• Andra metoder eller strategier inom för att nå de? 
• Information och material på andra språk? 
 

 
9. Är det något du upplever kan förbättras generellt inom rökavvänjning, vårdcentralens 
arbete eller samverkan med andra organisationer för att nå de grupper som röker mest 
frekvent?  

 
 
Avslutning  
 
10. Är det något du vill kommentera eller tillägga?  
11. Tack för att du medverkade i studien.  
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