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Tobaksbruk och rökning är en av vår tids största orsak till ohälsa på både kort och lång 
sikt vilket också drabbar omgivningen och barnen som är känsligare och inte kan välja om 
de exponeras eller inte. Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans 
upplevelser i arbetet med tobaksprevention hos rökande spädbarnsföräldrar. Valet av 
metod blev en kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design som bedömdes som 
lämpligast för att få fram data som svarade mot syftet. I studien ingick fem 
distriktssköterskor som passade in i inklusionskriterierna. I resultatet framkom tre 
kategorier; Svårigheter i kommunikationen, Att som distriktssköterska förhålla sig till 
socioekonomiska och kulturella skillnader samt Att mötas vid olika inställningar till 
tobaksbruk. Det visade att distriktssköterskornas upplevelser var att tobaksbruk och 
rökning inte var ett så stort problem generellt utan problematiken låg främst i vissa 
grupper. Konklusion: studien kan användas till att belysa distriktsköterskornas 
upplevelse av tobaksprevention för att skapa förutsättningar för en bättre och mer 

individanpassad vård för barn och föräldrar. 
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Tobacco use and smoking is one of the biggest causes of ill health in both the short and long term, 

which also affects the environment and the children who are more vulnerable and cannot choose 

whether they are exposed or not. The purpose of the study was to describe the district nurse's 

experiences in the work on tobacco prevention in smoking infant parents. The choice of method 

became a qualitative interview study with descriptive design that was deemed most appropriate to 

obtain data that corresponded to the purpose. The study included five district nurses who matched 

the inclusion criteria and the selection, where everyone worked with tobacco prevention at BVC. 

The result revealed three categories; Difficulties to communicate, How to relate to socioeconomic 

and cultural differences as a district nurse and To meet at different attitudes towards tobacco use. 

It showed that district nurses' experiences were that tobacco use and smoking were not such a big 

problem in general, but the problem was mainly in certain groups. Conclusion: The study can be 

used to highlight the district nurses' experience of tobacco prevention to create the conditions for a 

better and more personalized care for children and parents. 
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BAKGRUND   

Historik  

Under 1900-talet spreds tobaken globalt.  Många människor sökte vård för oklara symtom 

från luftvägarna men inget härleddes till det ökade tobaksbruket. Under 1950-talet visade 

studier ett starkt samband mellan rökning och lungcancer men det var först under 1960-

talet då den amerikanska hälsovårdsmyndigheten utförde en stor undersökning som 

påvisade tobakens negativa hälsoeffekter det blev känt globalt och hos allmänheten 

(Socialstyrelsen 2014).  Cigarettkonsumtionen i USA nådde sin topp i mitten av 1960-

talet då tobakens negativa effekter blev allmänt kända och på grund av den ökade 

regleringen av tobaken har konsumtionen minskat (Jamieson 2010). I Storbritannien efter 

andra världskriget såg man sambandet mellan rökning och lungcancer och 

hälsoministeriet fick i uppdrag att informera invånarna om dess risker och då 

konstaterades det att de mest effektiva sätten att nå ut till med sitt budskap var genom 

tidningar, tidskrifter, radio och tv då dessa granskade myndigheternas och forskarnas 

publikationer och information och allmänheten hade tillgång till dem i stor utsträckning 

(Berridge & Loughlin 2005; Jamieson 2010).   

År 1946 utfördes den första svenska undersökningen för att studera hur många rökare 

som fanns i Sverige. Resultatet visade att 59% av alla vuxna rökte varav 9 % av dem var 

kvinnor. Liknande siffror ses i utvecklingsländerna (SOSFS Folkhälsorapport 2009). I 

Sverige har antalet män som röker stadigt minskat under de senaste tre årtiondena men 

däremot har antalet kvinnor ökat och sedan början på 90-talet är det fler procent kvinnor 

som röker enligt statistiken (Socialstyrelsen 2014).  

I maj 2003 antogs världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll vilket är 

ett evidensbaserat internationellt juridiskt avtal som verkar för att minska tobakens 

inverkan på både individen och samhället (WHO 2003).  Folkhälsomyndighetens (2014) 

övergripande nationella mål för folkhälsoarbetet i Sverige var att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Regeringen har i 

sin folkhälso-proposition fastställt att målområde elva handlar om ett minskat bruk av 

tobak (Folkhälsomyndigheten 2014). Där finns fyra tobaksförebyggande delmål 

formulerade, en tobaksfri livsstart från år 2014, en halvering till år 2014 av antalet 

ungdomar som börjar röka eller snusa, en halvering till år 2014 av andelen rökare bland 

de grupper som röker mest, och ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin 

omgivning (ibid). WHO:s (2003) rekommendation, enligt tobakskonventionen §4 bör alla 

människor informeras om riskerna med tobakskonsumtion som beroende, risk och hot 

mot hälsan genom exponering av tobaksrök och för att skydda människor bör effektiv 

lagstiftning övervägas på regeringsnivå.  

 

Vikten av tobakspreventivt arbete för spädbarnets hälsa 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (2011) 

beskrivs att rökning under graviditet innebär stora risker för dålig fostertillväxt, 

moderkaksavlossning, missfall, fosterdöd under graviditeten, tidig födsel och låg 

födelsevikt och vikten av förebyggande arbete med kvalificerade rådgivningssamtal samt 

uppföljning av dem. Johnson et al. (2017) visade att vid tobaksexponering under 
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fosterstadiet kunde det orsaka sämre fostertillväxt, ökad risk för dödföddhet eller 

prematur födsel och efter födseln risk för luftvägsproblem och plötslig spädbarnsdöd.  

Collins et al. (2015) konstaterade att både pre-och postnatal exponering för tobaksrök var 

bland de allvarligaste riskfaktorerna för ett barns hälsa vilket gav ökad risk för att utveckla 

luftvägssjukdomar som astma, bronkit, lung- och öroninflammationer, symptom på 

hyperaktivitet och cancer då barnens luftvägar är extra känsliga.    

 

Vikten av tobakspreventivt arbete för mödrar 

Tobaksrökning är fortfarande en viktig folkhälsofråga, särskilt under graviditeten och 

efter förlossningen avhöll sig många mödrar från tobaksbruk men flera mammor återföll 

i tobaksbruk i genomsnitt sex månader efter förlossningen (Gilbert, Nelson & Greaves 

2015). Speciellt hög risk var det för mödrar ≥ 35 år med lägre utbildningsnivå som inte 

deltog i föräldrautbildningarna och med dåligt socialt stöd samt upplevelse av stress före 

eller under graviditeten eller som levde med en aktiv rökare (ibid).  

Robert, Basco, Hulsey, Ebelin, O´brien och Alberg (2015) visade att passiv rökning var 

skadligt för spädbarn både under och efter graviditeten. Resultatet visade att 

tobakspreventiva föräldrakurser minskade rökningen med 42% (ibid). Tobaksrökning hos 

modern under graviditeten var den viktigaste orsaken till försämrad lungutveckling och 

skadligare än exponering av tobaksrök efter födseln (Hedlin, Wennergren & Alm 

2014).  Huang, Lu, Young och Huang (2014) visade att ungdomars rökvanor påverkades 

i hög grad av föräldrar, närstående och vänner. Ungdomar med rökande föräldrar rökte 

oftare än de som hade föräldrar som inte rökte, vilket synliggjorde vikten av tidig 

tobaksprevention redan med start under graviditeten och under barnets första levnadstid 

(ibid).   

Hälso- och sjukvårdens insatser för folkhälsan utgår från det behandlande, det 

sjukdomsförebyggande och det hälsofrämjande perspektivet. Hälso- och sjukvården har 

förutsättningar att nå särskilt sårbara grupper genom att ha ungdomsmottagningar, 

mödrahälsovård, barnhälsovård och skolhälsovård (SOU 2000:91).  

 

Rökning som hälsorisk för föräldrar och spädbarn 

Rökning är den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och för tidig död i världen, vilket 

har varit känt sedan 1960-talet. Det är vanligt att rökare tar skada av sitt bruk och det finns 

nästan 60 vetenskapligt belagda följdsjukdomar till följd av rökning varav hjärt- och 

kärlsjukdomar, KOL och lungcancer är vanliga. Exempelvis drabbar för tidig död 6400 

rökare och i genomsnitt förkortar en rökare sitt liv med cirka 10 år jämfört med en icke-

rökare (Folkhälsorapport 2009). Passiv rökning medför även risk för följdsjukdomar men 

i lägre grad (Socialstyrelsen 2014).   

Rutherford et al. (2017) beskrev att inga tidigare studier gjorts om nikotinets påverkan på 

spädbarnets hjärna och dess inverkan på frontalloben och det limbiska systemet. De 

beskrev att forskning fanns på spädbarn vars mödrar nyttjade andra substanser som 

tabletter, alkohol och narkotika och dess påverkan på barnets neurologiska utveckling 

samt moderns och barnets svårigheter att tolka varandras signaler men att det saknades 
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liknande studier för nikotinets inverkan (ibid). Hernández-Martínez, Val, Subías, & Sans 

(2012) studie visade att nyfödda vars mammor varit rökare eller utsatta för passiv rökning 

under graviditeten uppvisade sämre motorisk förmåga och uppmärksamhet jämfört med 

de vars mammor inte varit utsatta för tobaksrök under graviditeten. Testerna gjordes redan 

48 och 72 timmar efter födseln och det konstaterades att även mindre mängder av 

tobaksrök verkade försämra utvecklingen av fostrets nervsystem och forskarna tryckte på 

vikten av fortsatt kartläggning av tobakens effekter på barnets nervsystem (ibid).  

 

Föräldrars tobaksbruk i Sverige 

Daglig rökning bland spädbarnsföräldrar har minskat under 2000-talet enligt en rapport 

från Socialstyrelsen (2014). Statistik från år 1999 visar att 9 procent av mödrarna och 14 

procent av fäderna rökte efter barnets födelse (ibid). Av barn födda 2011 rökte 5 procent 

av mödrarna och 11 procent av fäderna under barnets första levnadsmånad vilket är en 

minskning för båda föräldrarna med 4 procentenheter sedan år 2002 (Socialstyrelsen, 

2014). Vid åtta månaders ålder rökte en något större andel av mödrarna (6 procent) än 

under barnets första levnadsmånad men de regionala skillnaderna är stora (ibid). År 2011 

fanns under barnets första levnadsmånad flest rökande mödrar i Södermanlands, 

Värmlands och Gotlands län (7 procent) och den lägsta andelen hade Västerbottens län 

där 2,1 procent av mödrarna rökte under barnets första levnadsmånad (Socialstyrelsen 

2014).     

 

Socioekonomisk och kulturell påverkan 

Det finns barn som från tidig ålder exponerats för tobaksrök, särskilt utsatta var barn från 

områden med många låginkomsttagare och social utsatthet och tobaksbruket var bara en 

del av problematiken och svårigheterna som fanns att fånga upp de rökande mammorna 

och uppmuntra till en förändring (Collins & Lepore 2017). Orton (2016) beskrev de 

främsta orsakerna till att spädbarn utsattes för tobaksrök var föräldrar som rökte, låg 

socioekonomisk status, låg utbildningsnivå och att det var främst mammor som var mest 

motiverade att sluta röka när de fick kännedom om sin graviditet då de inte ville skada 

sitt barn eller utsätta det för fara men att många återföll i sitt tidigare bruk och förklarade 

det med stressig livssituation, social påverkan då andra rökte, intag av alkohol och dåligt 

socialt stöd. De mammor som inte slutade röka under graviditeten fanns vara 

svårmotiverade även efter födseln och svarade dåligt på de behandlingsalternativ som 

fanns och många följde heller inte barnmorskans eller barnhälsovårdens övriga råd, dock 

noterades att mammor som slutade röka under graviditeten men startade igen efter 

förlossningen ändå var fortsatt motiverade till rökstopp och att med rätt insatser åter 

kunde återfå rökfrihet (ibid).   

Hos individer med utländsk bakgrund varierar tobaksbruket beroende på ursprungsland 

och de tar med sig sina levnadsvanor till det nya landet och integration och anpassning 

till det nya landet kan medföra att det tar tid att ändra sin livsstil (Folkhälsorapport, 2009). 

Fler utländska män med låg utbildningsnivå röker i jämförelse med svenska män som 

snusar i högre utsträckning (ibid).  Förklaringen till att fler män med annan utländsk 

bakgrund rökte var att tobaksbruk var mer socialt accepterat i hemländerna och att det var 
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en del av den sociala kulturen (Hajj, Cook, Magilvy, Galbraith, Gilpet & Corwin 2017). 

Kvinnor röker mer i europeiska länder jämfört med svenska kvinnor men kvinnor som 

kommer från utomeuropeiska länder röker minst men barnen utsätts för passiv rökning 

då papporna står för tobaksbruket i hemmet (Folkhälsorapport 2009).  Collins och Lepore 

(2017) såg att i högriskområden där barn exponerades för tobaksrök var det svårare att nå 

ut till familjer med låg inkomst, låg utbildning och annan bakgrund. Studien visade att 

insatserna från sjukvården borde vara uppsökande, tvärprofessionell där första steget var 

att våga fråga, erbjuda motiverande samtal och behandling med uppföljning för att 

uppmuntra och stödja föräldrarnas väg mot tobaksfrihet då erfarenhet visat att många inte 

kom på inbokade möten (ibid). 

 

Distriktssköterskans roll     

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande där en viktig del av distriktssköterskans och 

barnhälsovårdens arbete är samtalet om tobak (SSF 2014). Distriktssköterskans arbete 

ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utföras i enlighet med gällande 

författningar som lagar, förordningar, föreskrifter samt riktlinjer (ibid). 

Distriktssköterskans riktlinjer som Socialstyrelsen arbetat fram är tobaksbruk, riskbruk 

av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet samt ohälsosamma matvanor (Socialstyrelsen 

2011). Distriktssköterskan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt ha en bred 

kunskap och förmågor för att adekvat kunna möta enkla eller komplexa uppkomna 

situationer (SSF 2014). Pantzar (2015) visade att under graviditet och småbarnstiden 

slutade fler kvinnor att röka än under andra perioder i livet. De flesta var mottagliga för 

förändringar, stödjande insatser och hade lättare att hitta motivationen under graviditeten. 

Studien visade på att tobaksvanorna hos män förblev densamma som hos befolkningen i 

övrigt (ibid).   

En minskning av rökande gravida och kvinnor som blivit föräldrar hade noterats. Denna 

minskning tros bero på en ökad kunskap bland befolkningen och ett aktivt arbete i 

barnhälsovården då samtalen om rökning fokuserade på barnets miljö, förälderns hälsa 

och föräldern som förebild för sina barn (Wagijo, Sheikh, Duijts & Been 2017). Carlsson, 

Johansson, Abrahamsson och Andersson Gäre (2013) beskrev att föräldrar som rökte 

använde olika beteenden för att undvika att spädbarnet skulle utsättas för tobaksrök som 

att röka utomhus då barn spenderade den mesta tiden med sina föräldrar var 

tobakspreventivt arbete av vikt för att motverka exponering (ibid).  

Under mer än 50 år har sjuksköterskorna haft den största rollen i det hälsofrämjande 

arbetet med barn upp till 6 år där sjuksköterskorna har specialistkompetens inom 

barnhälsovård alternativt primärvård. De specialiserade sjuksköterskorna hade även lärt 

sig samtalsteknik som innebar en metod som baseras på en dialog med den rökande 

föräldern för att möjliggöra och förstärka förälderns förmåga att ändra sitt beteende 

(Socialstyrelsen 2014). Hill, Amos, Clifford och Platt (2014) beskrev att sjuksköterskorna 

som jobbade med tobakspreventivt arbete upplevde att det kunde vara svårare att nå vissa 

grupper som fäder, socialt utsatta familjer och invandrade familjer.  
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Motiverande samtal - MI  

Motiverande samtal är en metod vars syfte är att främja motivation och 

beteendeförändring där individen själv ska ifrågasätta ett beteende och genom det vilja 

jobba för en livsstilsförändring (Socialstyrelsen 2017).  I Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (2011) rekommenderas att primärvården 

ska erbjuda dagligrökare ett kvalificerat rådgivande samtal där personen som håller i 

samtalet är särskilt utbildad, samtalet är strukturerat och teoribaserat och kan 

kompletteras med hjälpmedel och verktyg. Distriktssköterskans roll blir att motivera 

patienten till förändring genom att se vilka resurser denne besitter för att kunna använda 

sin kapacitet (Rollnick et. al 2009).  Distriktssköterskan kartlägger tillsammans med 

patienten hur beteendet med tex. tobaksbruk påverkar livsföringen och identifiera hur 

beteendet påverkar patientens nuvarande situation och motivation till att göra en 

förändring (Socialstyrelsen 2017).  Viktigt inom MI är ett empatiskt och reflekterande 

lyssnande, respektera självbestämmandet och stärka individens tro på sig själv och 

förmåga att kunna förändras (ibid).  Distriktsköterskan ska sträva för ett gott samarbete 

och inte komma med pekpinnar eller rätta till vilket kan medföra ett motstånd hos 

patienten och försvåra förändringsprocessen då patienten troligtvis redan känner till 

riskerna med sitt beteende och vad det kan leda till (Rollnick et. al 2009).  Genom att få 

patienten att känna att de styr över sitt eget liv och är sin egen expert ökar det chansen till 

att finna egna strategier att hitta vägar och lösningar till motivation och 

beteendeförändring (ibid).   

 

Dorotea Orems omvårdnadsteori  

I den patientgrupp som distriktssköterskan möter på BVC finns en stor variation av 

människor med olika bakgrund och med olika former av förståelse för problemet med att 

spädbarn utsätts för passiv rökning (Socialstyrelsen 2014).  

Den amerikanska sjuksköterskan och omvårdnadsteoretikern Dorotea Orem beskrev att 

människan har en förmåga att lära och utvecklas och utföra åtgärder som främjar eller 

upprätthåller liv. Hälsa och välbefinnande och åtgärder som förebygger sjukdom är 

centralt för individer men individen i sig kan ibland behöva stöd för att hjälp och stöd för 

att återfå sin egenvårdskapacitet när egenvårdskraven överstiger förmågan (Kirkevold 

2000). Individens egen förmåga att bevara liv, hälsa och välbefinnande skapar ett eget 

ansvar vilket leder till medvetna reaktioner på kända behov (Orem 2001). Människan är 

enligt Orem en tänkande, handlande, kunnig och kapabel människa som har förmåga att 

lära och utvecklas och som ibland kan behöva stöd för att återupprätta sin 

egenvårdskapacitet och med hälsa menar Orem värna om människans integritet och ha 

ett holistiskt synsätt när det gäller fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Vidare tar 

Orem upp miljön som innefattar både den fysiska miljön och utvecklingsmiljö. Fysisk 

miljö är det vi har runt omkring oss. Utvecklingsmiljö är det som avviker eller samhället 

som bidrar till hälsa eller ohälsa (Tomey & Alligood 2002). Sjuksköterskan får i Orems 

teoribygge en vägledande och aktivt handledande roll där individen kan ventilera tankar 

och känslor. Vid den handledande rollen innebär att uppnå en situation där individen tar 

eget ansvar (Tomey & Alligood 2002). Egenvårdsprocessen innebär individens förmåga 

att värdera och bedöma sin situation samt välja ut och genomföra handlingar för att uppnå 

egenvårdsbehovet (Orem 2001).   
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PROBLEMFORMULERING 

Forskning från mitten av 1900-talet visade tobakens negativa påverkan på den allmänna 

folkhälsan runtom i USA och i Europa. Information för att öka människors kunskap har 

spridits och forskning kring rökning och tobaksbruk har visat stora hälsorisker både för 

rökare och passiva rökare. Forskning visar att de mest känsliga är spädbarn med rökande 

föräldrar och den negativa inverkan tobaksexponeringen har på barnet både kort- och 

långsiktigt. Studier visar att tobaksprevention har inverkan på föräldrars tobaksbruk redan 

på tidigt stadium där distriktssköterskan har en viktig roll. För att uppnå riksdagens 

folkhälsomål om barnens rätt till en tobaksfri livstart är det angeläget att undersöka 

distriktssköterskans upplevelse av tobaksprevention hos rökande spädbarnsföräldrar för 

att identifiera svårigheter, mönster, skillnader och samband för att utveckla arbetet.  

 

SYFTE     

Syftet med studien är att beskriva distriktsköterskans upplevelser av arbetet med 

tobaksprevention hos rökande spädbarnsföräldrar.     

 

METOD      

Design  

Vald metod för studien var en empirisk kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. 

Studien genomfördes med kvalitativ ansats för att beskriva distriktssköterskans 

upplevelse av tobaksprevention hos rökande spädbarnsföräldrar.  Syftet med en empirisk 

studie via intervjuer var att beskriva erfarna distriktssköterskors upplevelser av 

tobaksprevention hos rökande spädbarnsföräldrar och beskriva ett tidigare lite utforskat 

område (Polit & Beck 2012). För att kunna skapa en bild av hur distriktssköterskan 

upplevde att möta rökande spädbarnsföräldrar ansågs en kvalitativ metod med deskriptiv 

design och en induktiv ansats som lämplig.  

   

Urval     

Ett strategiskt urval användes då deltagarna skulle ha erfarenhet av tobaksprevention och 

spädbarnsföräldrar.  Inklusionskriterierna för deltagande i studien var distriktssköterskor 

verksamma inom och med minst ett års erfarenhet av arbete på barnavårdscentral (BVC) 

och tobaksprevention. För att få informanter med varierad bakgrund och erfarenhet 

gjordes ett urval med avseende på arbetsplatser med olika upptagningsområden där både 

centralort och landsbygd samt kulturell mångfald skulle finnas representerade.   

För att uppnå detta kontaktades enhetschefer på fyra olika vårdcentraler brevledes (Bilaga 

1 och 2) med informations- och samtyckesblankett där de uppmanades att utse 1-2 

deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna och återkoppla med kontaktuppgifter. En 

enhetschef tackade nej p.g.a tidsbrist och en enhetschef tackade nej med hänvisning till 

att distriktssköterskorna inte arbetade aktivt med tobaksprevention utan en 

undersköterska ansvarade för det. Ytterligare fyra enhetschefer på fyra olika vårdcentraler 
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kontaktades per brev där två av enhetscheferna ej gav sitt medgivande p.g.a 

långtidssjukskrivning på BVC samt p.g.a tidsbrist.  Slutligen gav fyra enhetschefer sitt 

samtycke till genomförande av studien vilket resulterade i sex distriktssköterskor varav 

en tackade nej. Alla deltagarna gavs skriftlig information om studien och en 

samtyckesblankett att fylla i (Bilaga 3 och 4) för att delta i studien. Totalt inkluderades 

fem distriktssköterskor på BVC där två deltagare arbetade i centralort med kulturell 

mångfald, två deltagare arbetade i centralort med goda socioekonomiska förutsättningar 

och hade sedan tidigare erfarenhet av landsbygd, kulturell mångfald samt sämre 

socioekonomiska förutsättningar och en deltagare arbetade med landsbygd som 

upptagningsområde.  Samtliga deltagare var kvinnor mellan 37 och 57 år och med 

yrkeserfarenhet från BVC mellan 1,3 år och 24 år.  Alla deltagarna jobbade aktivt med 

tobaksprevention med start redan vid föräldrarnas första besök på BVC i tre län, 

Värmland, Närke samt Dalsland. 

   

Datainsamling     

Författaren valde att genomföra en semistrukturerad intervju vars syfte var att öka 

informationsvärdet och skapa en grund om det fenomen som studeras för mer 

djuplodande och fullständiga uppfattningar vilket beskrivs i Danielsson (2012a). 

Intervjuerna gjordes utifrån en intervjuguide (Bilaga 5) d.v.s. att alla deltagare fick 

samma frågor men hade möjlighet att berätta fritt och det fanns utrymme för följdfrågor. 

Två provintervjuer gjordes för att testa intervjuguiden. Dessa intervjuer inkluderades inte 

i resultatet då de inte tjänstgjorde på BVC. Frågorna och upplägget prövades därmed för 

att kunna bedöma om frågorna var adekvata eller om det fanns behov av justeringar vilket 

visade sig inte behövas. Den tekniska utrustningen testades och intervjuaren 

fick möjlighet att pröva på och komma in i rollen som intervjuare och ta del av den 

situationen samt utvärdera tidsåtgången. En intervjuguide upprättades med sju öppna 

frågor och följdfrågor (Bilaga 5).    

I enlighet med Danielsson (2012a) bör intervjun ske på en plats där minimalt med 

störningsmoment finns och där intervjuarens roll är att se till att intervjun blir så bra som 

möjligt och anpassa sig och vara följsam i situationen och hålla sig neutral men iaktta och 

notera olika nyanser och känsloyttringar hos deltagaren under samtalets gång. Alla 

intervjuer skedde enligt deltagarnas önskemål på deras arbetsplatser där tid var avsatt för 

att i lugn och ro kunna genomföra intervjuerna. Rossman och Rallis (2003) beskriver att 

forskningen bör äga rum i fenomenets naturliga miljö och studien formas 

därefter tillsammans med forskaren och informanten. Vid intervjuerna som gjordes med 

informanterna fick de själva välja tid och plats för intervjun vilket skedde på samtligas 

kontor på arbetsplatsen. De hade tid avsatt för mötet och hade mellan 30 - 60 minuter 

avsatta för intervjun. Närvarolampan var påslagen för att signalera till andra att inte störa 

i onödan. Författaren höll sig neutral och gav informanterna tid och utrymme att tänka 

igenom och reflektera innan svar.   

Intervjuerna började med en kort introduktion om intervjuaren, studiens syfte samt 

genomgång av informationsbrevet och samtyckesblanketten som skrevs under av alla 

informanter. Därefter frågades deltagaren om denne godkände upplägget. Alla 

informanter godkände att intervjuernas spelades in. Intervjuerna varade mellan 17 - 58 

minuter. Intervjuguiden följdes enligt turordning och följdfrågor flikades in för 
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förtydligande. Författaren transkriberade samtliga intervjuerna ordagrant i nära 

anslutning till intervjuerna. Utskrifterna lästes därefter igenom flera gånger att få en 

känsla för helheten samt för att se att bandupptagning och text överensstämde. De 

utskrivna texterna försågs med en färgkod för avidentifiering och säkerställande av 

konfidentialitet och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.  

 

Databearbetning och analys     

Metoden för databearbetning och analys som använts var inspirerad av Grane-

heim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. Innehållsanalysen utfördes en-

ligt följande steg: Meningar eller fraser som innehöll information som var relevant för 

frågeställningarna lyftes fram men omgivande text inkluderas för att sammanhanget inte 

skulle gå förlorat så kallade meningsbärande enheter. Dessa kondenserades för att korta 

ner texten men utan att förlora innehållet. De kondenserade meningsenheterna kodades 

därefter och delades in i underkategorier där skillnader och likheter togs ut. Koderna 

jämfördes utifrån likheter och skillnader i textinnehåll och grupperades i kategorier som 

återspeglade det centrala budskapet i intervjuerna och svarade mot syftet. Dessa 

kategorier utgör det manifesta innehållet. Se Tabell 1.  

 

Tabell 1 kvalitativa innehållsanalys 

Meningsenhet  Kondensering  Kod  Kategori  

Det är väl det här att 

motivera och 

försöka att förstå 

eller  

informera föräldrar 

att de ska förstå att 

det här påverkar  

barnet mycket mer 

än de förstår  
  

Försöka motivera 

och informera 

föräldrar om risker 

med tobaksbruk och 

påverkan på barnet  

Motivation och 

information om 

risker  

Tobakspreventivt 

arbete  

Jag tror inte jag har 

en enda rökare på 

mitt område men  
jag har tidigare 

jobbat på andra 

ställen som  
brukssamhällen där 

märks det skillnad.  
  
  

Påverkar sociala 

normer boende och 

utbildningsnivå 

tobaksbruk  

Socialekonomisk 

påverkan  
Socioekonomiska 

skillnader  

Graneheim och Lundman (2004), menar att en tydlig redovisning av analysarbetet stärker 

studiens trovärdighet till exempel redovisning av meningsenheter, kondensering och 

kodning i en tabell. Kategorier och teman bör illustreras med citat från texten för att 
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resultaten ska bli trovärdiga (Danielsson, 2012b; Graneheim & Lundman, 

2004; Polit & Beck 2012).    

 

Etiska överväganden    

Denna studie har utförts med Belmontrapportens tre grundläggande forskningsetiska 

principer i åtanke, respekt för personer, göra gott samt rättviseprincipen (Kjellström 

2013). Respekt för individen, autonomiprincipen innebär att författaren i denna studien 

respekterar att informanterna deltar frivilligt och därmed har rättighet att avbryta sin 

medverkan när som helt utan att ange ett skäl. Informanterna fick i god tid innan 

intervjuerna motta skriftlig information att verksamhetschefen vid enheten godkänt att 

medarbetare på arbetsplatsen fick delta i studien. Vidare informerades deltagarna att deras 

medverkan var frivillig och att de närsomhelst kunde avbryta sin medverkan närsomhelst 

utan förklaring eller konsekvenser. Skriftligt samtycke inhämtades vid intervjutillfället. 

Allt forskningsmaterial skyddades genom att all data avidentifierades samt att 

intervjuerna kodades så att ingen person eller plats var identifierbar i sammanställningen 

vilket informanterna upplystes om både skriftligt och muntligt. Principen göra gott 

innebär att författaren tagit hänsyn till studiens nytta för omvårdnaden och vidare 

forskning. Genom att alla deltagaren behandlades lika respekterades rättviseprincipen. I 

denna studie har risker övervägts och forskningsetiska överväganden gjorts genom 

kritiskt tänkande samt i samarbete med handledaren. Alla informanter har behandlats med 

respekt, rättvist och med viljan att göra gott under arbetets gång. 

En uppsats som skrivs på grundläggande eller avancerad nivå omfattas inte 

av etikprövningslagen och behöver därför inte genomgå någon formell etisk prövning i 

juridisk mening (SFS 2003:460) men forskningsetiska ställningstaganden ska göras. 
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RESULTAT 

Resultatet syftade till att beskriva distriktssköterskors upplevelse av tobaksprevention hos 

rökande spädbarnsföräldrar.  Analysen och bearbetningen av intervjuerna resulterade i tre 

kategorier och sex subkategorier. Det insamlade och analyserade materialet presenteras i 

en tabellöversikt där kategorier och subkategorier redovisas Tabell 2.  

Kategorierna utgörs av Svårigheter i kommunikationen, Att som distriktssköterska 

förhålla sig till socioekonomiska och kulturella skillnader samt Att mötas vid olika 

inställningar till tobaksbruk. Citat presenteras för att belysa olika variationer från 

intervjuerna med distriktssköterskorna. Siffrorna i parentesen efter varje citat anger från 

vilken intervju citatet är taget. 

 

Tabell 2 Kategorier och subkategorier 

Svårigheter i 

kommunikationen 

Att som distriktssköterska 

förhålla sig till 

socioekonomiska och 

kulturella skillnader 

Att mötas vid 

olika in-

ställningar till 

tobaksbruk 

Svårigheter som 

distriktssköterska att bedöma 

föräldrars ärlighet och att nå 

fram 

Kulturella skillnader i 

tobaksbruk hos föräldrar 

Tobaksbruk ett 

litet problem 

men ointresse 

och oförmåga 

hos rökande 

föräldrar ett 

hinder 

Behov av fortbildning hos 

distriktssköterskor inom 

motiverande samtal 

Socioekonomiska olikheter Svårigheter med 

fortsatt 

tobaksbruk 

  

 

Svårigheter i kommunikationen 

Under intervjuerna framkom att distriktssköterskorna i sin yrkesroll ofta möttes av 

svårigheter att nå fram till föräldrarna som nyttjade tobak men också att de upplevde 

svårigheter att bedöma föräldrars ärlighet angående sitt tobaksbruk samt behov av 

fortbildning inom tobaksprevention. 

 

Svårigheter som distriktssköterska att bedöma föräldrars ärlighet och att nå fram 

I intervjuerna framkom det att distriktssköterskorna lyfte fram svårigheter att uppfatta det 

sagda ordets sanningsenlighet om föräldrars tobaksbruk och hur trovärdiga uppgifterna 

var om att de har slutat att röka eller dragit ner.  

”Svårt att veta om föräldrar förskönar sanningen om rökning och tobaksbruk” (5) 
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"när du kommer hit till mig på BVC och säger att du inte röker längre så kan du ju gömma 

cigarettpaketet som ligger i barnvagnen i ett försök att dölja att du röker" (4) 

Distriktssköterskorna beskrev föräldrar som uppgav att de är icke-rökare, svårigheten då 

för distriktssköterskorna var att bedöma trovärdigheten i uppgifterna och att bemöta 

rökande föräldrar som kanske inte var helt sanningsenliga. Utmaningen blev att försöka 

undvika att skuldbelägga och ge negativa och kritiska kommentarer som resulterade i att 

föräldrarna kände sig förminskade och utsatta och att det blev låsta positioner som kunde 

vara svåra att lösa upp. 

”Men kanske inte alltid är så ärlig när man kommer hit alla gånger är du då en förälder 

som inte röker så mycket går det ju att undvika doftmässigt” (2) 

Distriktssköterskorna uppgav förutom att det var svårt att avgöra sanningshalten i 

uppgifterna från föräldrarna. Distriktssköterskorna medgav även också att det låg hos dem 

själva som distriktssköterskor att de inte lade så stor vikt vid tobaksbruk då det inte 

handlade om så många föräldrar och att det var ett lågt prioriterat ämne då andra ämnen 

var mer prioriterade som kost, motion, sömn och skärmtid.  

"det här med mat och sömn att det är jobbigt i relationen, man mår inte bra psykiskt, det 

tycker jag tar mycket mer tid så det här med rökningen kommer lite skymundan, det blir 

inte det viktigaste" (3) 

Distriktssköterskorna uttryckte ett ointresse för tobaksfrågor och önskade att någon annan 

engagerade sig i arbetet med tobaksprevention. Andra beskrev begränsad tid som en 

anledning till att det inte fanns det utrymme att fördjupa sig något närmare om misstanke 

om dolt tobaksbruk väckts. Svarade föräldrarna nej på frågan om tobaksbruk så 

accepterades det och lades åt sidan. Andra informanter beskrev ett ointresse för 

tobaksfrågor och la inte så stor vikt vid det utan önskade ha någon att hänvisa till medan 

det även fanns känsla av att de nästan anklagade föräldrarna för deras tobaksbruk. 

"jag brinner inte för detta, jag gör inte det. Jag ser andra saker som jag tycker är 

viktigare än rökning även om det givetvis är viktigt. Jag vill ha någon att slussa dem till" 

(4) 

"det här med mat och sömn att det är jobbigt i relationen, man mår inte bra psykiskt, det 

tycker jag tar mycket mer tid så det här med rökningen kommer lite skymundan, det blir 

inte det viktigaste" (3) 

Distriktssköterskorna beskrev svårigheter i sitt yrkesutövande att förmedla information 

om rökningens risker till barnfamiljer och föräldrar och/eller närstående som nyttjade 

tobak. Vidare beskrevs problem att nå fram till individer med annan etnisk bakgrund, det 

beskrevs som mer komplicerat dels pga. språkförbistringar men också pga. en annan 

inställning till tobak och dess inverkan. Distriktssköterskorna beskrev också svårigheter 

att nå fram med information till föräldrarna via en tolk. Upplevelsen var då att mycket av 

kommunikationen gick förlorad pga. tidspress, tolk som inte fungerade optimalt i 

tolksituationen men också att det naturliga samtalet kom av sig då utbytet skedde via en 

mellanhand. Distriktssköterskorna hade en uppfattning att mycket information försvann i 

tolksituationen och att mycket glömdes bort eller missades under samtalet både från 

föräldrarna likaväl som för distriktssköterskornas del.  
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Distriktssköterskorna beskrev även hinder att nå fram till rökande föräldrar med svenskt 

ursprung och förvåning över det då individer uppväxta i Sverige erhållit information om 

tobakens skadeverkningar redan från tidig ålder och att det borde finnas en medvetenhet 

kring det. Tankar kring bristande kunskap och socioekonomiska skillnader, lägre 

utbildningsnivå lyftes fram som exempel på orsaken till det.  

I intervjuerna framför distriktssköterskorna att de borde besitta en förmåga att nå fram 

och informera och ge råd utan att tränga sig på och värna om den personliga integriteten 

hos föräldrarna och att i rollen som distriktssköterska fortsätta upplysa, hänvisa och ge 

råd. De skulle försöka tänka på att inte komma med pekpinnar och tala om hur det 

egentligen borde vara då det kunde få motsatt effekt. 

”hinder kan ju vara att veta om folk talar sanning eller inte men det kan man ju faktiskt 

inte rå på” (1) 

”de flesta av de som röker tror jag förskönar sin rökning” (4) 

”svårt att veta om föräldrar förskönar sanningen om rökning och tobaksbruk. Jag går 

inte in på hur mkt de röker utan det är röker du eller röker du inte liksom” (5)  

 

Brist på fortbildning hos distriktssköterskor för motiverande samtal 

Genomgående för distriktssköterskorna var beskrivningen av brist på fortbildning inom 

tobaksprevention och kunna genomföra motiverande samtal. Det framkom önskemål om 

fördjupade kunskaper och vidareutbildning men de gav samtidigt också uttryck för att 

motiverande samtal ändå kunde vara tillräckligt att använda i sin yrkesutövning för att 

vara mer förberedd på frågor och kunna hantera motfrågor från föräldrarna. De beskrev 

en lättnad att kunna hänvisa föräldrarna vidare till annan part som astma-kol sköterskan, 

folktandvården eller till sluta-röka linjen. De vårdcentraler som inte hade tillgång till det 

beskrev distriktssköterskorna en frustration då ämnet stannade kvar hos dem själva och 

de kände att de inte hade tillräckliga kunskaper för att hantera problemet. Ett stöd som 

beskrevs av distriktssköterskorna var att de kunde läsa i Rikshandbok för barnhälsovård 

där anvisningar och riktlinjer i sitt arbete på BVC och använda det som ett 

påtryckningsmedel på sin arbetsgivare vid påtalande av brister i verksamheten. 

”jag brinner inte för detta med MI, jag gör inte det, jag ser andra saker som är jag tycker 

är viktigare även om rökning är viktigt. Jag vill ha någon jag kan slussa dom till” (3)  

Distriktssköterskorna uppgav att de hade genomgått utbildning inom Motiverande samtal 

(MI) antingen under distriktssköterskeutbildningen eller som anställd och försökte 

använda metoden för att nå fram till föräldrarna genom att försöka förstå och få 

föräldrarna att reflektera genom att lyssna och stärka känslan hos individen att tro på sig 

själv och möjlighet till förändring. Uttryck hos informanter fanns att motiverande samtal 

(MI) var en bra metod att jobba med tobaksprevention men att responsen från kollegor 

varierade stort vilket förklarades vara bundet till individen och hur de tog till sig metoden 

och använde den i sin yrkesutövning.  
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"jag tycker att MI är väldigt bra men jag vet ju hur responsen bland kollegor är på att 

jobba med MI varierar stort men det kanske beror på hur man är som person och hur 

man tar det till sig. Sen är det ju olika hur man får till det och hur man är. Har besöket 

innan dragit ut på tiden och man känner tidspressen så kanske MI inte är super 

prioriterat" (5) 

 

Att som distriktssköterska förhålla sig till socioekonomiska och 

kulturella skillnader  

I intervjuerna framkom att distriktssköterskorna noterat att tobaksbruk bland 

spädbarnsföräldrar med annat ursprung ibland skilde sig från de svenska 

spädbarnsföräldrarna. Tobaksbruket var inte heller här så omfattande enligt 

distriktssköterskorna men de upplevde att det var främst pappor och andra manliga 

individer i barnets närhet som då beskrevs ha ett aktivt bruk och distriktssköterskorna 

framförde upplevelser med att inte nå fram pga. språkliga, kulturella och socio-

ekonomiska skillnader. Bland svenska spädbarnsföräldrar beskrev informanterna att det 

företrädesvis var mammorna som använde tobak och distriktssköterskorna upplevde att 

det där kunde vara faktorer med dålig ekonomi, psykisk ohälsa som medförde att 

tobaksbruket ibland inte var det viktigaste att fokusera på utan mer akuta saker som 

anknytning, ombesörja spädbarnets grundläggande behov fick gå före 

distriktssköterskans arbete med tobaksprevention.  

 

Kulturella skillnader i tobaksbruk hos föräldrar 

Distriktssköterskorna upplevde att det var kulturella skillnader i tobaksbruk hos föräldrar 

från andra kulturer och med annan etnicitet.  Pappor till spädbarn hade oftare ett dagligt 

tobaksbruk jämfört med mammorna även om avvikelser fanns. Distriktssköterskorna 

uppgav svårigheter att nå föräldrar med ett annat modersmål främst om de inte varit 

Sverige så länge utan var i behov av tolkhjälp vid besöken på BVC och att 

språkförbistringar gjorde det utmanande att adressera ett tobaksbruk då rökning kanske 

inte upplevts som ett problem tidigare i föräldrarnas liv. Bland svenska 

spädbarnsföräldrar beskrev informanterna att det företrädesvis var mammorna som 

använde tobak och distriktssköterskorna upplevde att det där kunde vara faktorer med 

dålig ekonomi, psykisk ohälsa som medförde att tobaksbruket ibland inte var det 

viktigaste att fokusera på utan mer akuta saker som anknytning, ombesörja spädbarnets 

grundläggande behov fick gå före distriktssköterskans arbete med tobaksprevention.  

 

”jag kan uppleva att det kanske är pappor med utländsk bakgrund som röker men 

upplever faktiskt att de kanske varit rökare men ger sig att röka när de har fått barn” (3) 

”om man tänker sig föräldrar med annan etnicitet där kanske det är vanligare att pappor 

röker än mammor” (2) 
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”jag har en känsla av att det är fler pappor som röker som inte är svenska men mammor 

tror jag det är fler svenska mammor än utländska så upplever jag” (4) 

Distriktssköterskorna upplevde inte att föräldrarna tog illa upp av att bli tillfrågade om 

tobaksvanor utan upplevde mötena på BVC som något positivt. Svårigheterna kunde 

bestå i att ta upp frågan om närstående nyttjade tobak men att det då kunde vara svårt för 

föräldrarna att ta upp det med sina familjer och vänner utan att stöta sig med dem. 

Då föräldrarna ofta kom från andra kulturer där tobaksbruk inte omfattades av 

lagstiftning, information om dess skadeverkningar, förebyggande arbete och rökfria 

miljöer beskrev distriktssköterskorna behov av att anpassa informationen för att inte 

skrämmas med riskerna för barn och vuxna som tobaksbruket innebar. Vid hembesök 

kunde det hända att det blev en diskussion om rökning i närheten av barnen där mor- och 

farföräldrar inte hade kunskapen om riskerna med rökning och att det då var svårt och 

frustrerande som distriktssköterska att försöka förklara och motivera till vikten av 

tobakshygien kring spädbarnet. Distriktsköterskorna upplevde att ökat behov av skriftlig 

information om tobak och dess påverkan på olika språk till föräldrar med annan etnisk 

bakgrund för att kunna nå ut till dem på ett lättare vis och på så vis uppfylla riktlinjerna 

för barnhälsovård i Sverige och inte bara förlita sig på tolkhjälp.   

"har jobbat mycket med asylsökande och invandrare där många bodde i storfamilj och 

där männen rökte och ansåg att de fick röka överallt även inomhus och svårigheter man 

möter då om att informera om riskerna då de upplevde att det var deras rätt att få röka 

var de ville" (5) 

 

Socioekonomiska olikheter 

Bland svenskfödda föräldrar upplevde distriktsköterskorna att andelen dagligrökare 

oftare var större bland föräldrar i socio-ekonomiskt mer utsatta bostadsområden med 

lägre inkomst, lägre utbildningsnivå och annan etnicitet. Distriktssköterskorna uppfattade 

att det ibland fanns en viss skillnad i tobaksbruk mellan bostadsområden som tätort och 

landsbygd. Där flest lågutbildade med lägre inkomst och utbildning samt annan etnicitet 

bodde upplevde informanterna att tobaksbruket ibland kunde vara högre jämfört med 

mindre socioekonomiskt utsatta områden där distriktssköterskorna mer sällan stötte på ett 

dagligt tobaksbruk hos spädbarnsföräldrarna. 

Distriktssköterskorna uppgav att föräldrar med högre utbildning och bättre ekonomi inte 

var problemfria men behoven kunde se annorlunda ut med anknytningsproblem, höga 

krav och stress och distriktsköterskorna kände att vissa föräldrar kunde vara mer krävande 

i sitt vårdbehov där föräldrarna ibland kunde överskatta sitt barns behov av vård och 

ibland hävdade sin rätt till att få det medan andra föräldrar kanske hade ett större behov 

men inte uttryckte den önskan eller inte upplevde att behovet fanns.  

Bland vissa föräldrar i socioekonomiskt ansträngda områdena märkte distrikts-

sköterskorna att det kunde finnas fler uttalade svårigheter kring föräldrarna som oro för 

dålig ekonomi, psykisk ohälsa, arbetslöshet och där föräldrarna uppgav det som orsaker 

till varför de inte prioriterade bort tobaksbruket. Distriktsköterskorna noterade 

svårigheterna även kunde handla om anknytning, tröst, sömn, aktivitet och närhet. De 
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föräldrar som var ensamstående och kanske hade flera barn uppfattade informanterna att 

det kunde öka pressen på föräldern att försöka fördela sin tid och omsorg. Detta var dock 

något informanterna kunde mötas av oberoende av bakgrund, utbildning, ekonomi, 

etnicitet och bostadsområde. I de fall föräldrarna möttes av mer akuta problem uppgav 

distriktsköterskorna att de då fokuserade på det mest akuta och basala som mat, 

anknytning, sömn, tröst och närhet och då fick tobaksbruket stå tillbaka då det inte 

bedömdes lika akut utan det var bättre att föräldrarna fortsatte sitt tobaksbruk då de angav 

att det medförde att de mådde bättre i stunden.  

”rökarna bor främst i hyreshusen där utbildningsnivån är lägre” (3) 

”på den här vårdcentralen och runtomkring har vi många högutbildade, man bor i villa 

för det mesta och väldigt få är rökare” (2) 

”de som har mycket omkring sig är rökare, ja så tycker jag. Det finns undantag men oftast 

så tycker jag det är så¨” (4) 

 

Tobaksbruket sågs inte som ett framträdande problem 

Distriktssköterskorna upplevde inte att tobaksbruk bland spädbarnsföräldrar var ett 

framträdande problem utan de beskrev att det var ganska få som rökte och nyttjade andra 

tobaksprodukter och att föräldrarna ofta var ganska motiverade att sluta sitt tobaksbruk. 

Det som stod ut under intervjuerna var att föräldrar som använde tobak ibland visade ett 

ointresse för tobaksprevention och att papporna kunde vara svårare att fånga upp än 

mammorna.  

 

Tobaksbruket ett litet problem men ointresse och oförmåga hos rökande föräldrar 

ett hinder  

Vid intervjuerna framkom att distriktssköterskorna inte upplevde att tobaksbruk var ett 

större problem hos spädbarnsföräldrar. Mödrarna slutade oftast att röka när de fick besked 

om att de var gravida men att papporna i högre utsträckning fortsatte sitt tobaksnyttjande. 

Distriktssköterskorna beskrev att det inte fanns så många rökande föräldrar men att ett 

mörkertal kunde finnas där de som inte vågar vara ärliga om sitt nyttjande av tobak och 

att föräldrarna upplevde det som jobbigt att erkänna att de inte klarade av att sluta. 

Föräldrar som kom till BVC hade ett behov av att visa upp sitt barn och sig själv som 

förälder och få bekräftelse på att allt var bra. Tobaksbruk hos spädbarnsföräldrar 

medförde ofta en negativ bild och flera föräldrar beskrev att de hade fått negativa 

kommentarer som rökande spädbarnsföräldrar. Att delta i en rökavvänjningskurs som 

enda spädbarnsförälder beskrevs av distriktssköterskorna som tufft att möta som förälder 

och kunde ge en känsla av att bli ställd till svars.  

Tobaksbruk hos vissa grupper beskrevs av distriktssköterskorna som mer benägna att 

fortsätta sitt nyttjande av tobak efter förlossningen. Där såg de en högre representation av 

tobaksnyttjande hos pappor, i socioekonomisk utsatta områden, föräldrar med psykisk 

ohälsa och de med en annan inställning och relation till tobak tex annan etnicitet.  
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"när det gäller rökning och tobak och småbarnsföräldrar är det oftast ett mindre 

bekymmer på BVC för även om de röker så finns det oftast en större problematik med tex 

anknytning och psykiska problem som kräver multidisciplinära insatser" (2) 

Distriktssköterskorna beskrev att föräldrarna uttalade att få barn och bli förälder var en 

stor livsomställning.  Det kunde vara både ett hinder likaväl som en styrka då det blev en 

så överväldigande förändring i livet. Styrkan var att barnet kunde vara en motiverande 

faktor till tobaksfrihet och hindret att förändringen som nybliven förälder blev för 

övermäktig för att orka ta tag i sitt tobaksbruk. 

Ett hinder hos spädbarnsföräldrar att diskutera sina tobaksvanor på BVC kunde vara att 

de inte ville prata om det eller upplevde inte att de behövde hjälp. Distriktssköterskorna 

beskrev att de föräldrar som mötte större utmaningar som social utsatthet, psykisk ohälsa, 

dålig ekonomi, låg utbildningsnivå oftare hade ett tobaksbruk än andra föräldrar. 

Bristande förkunskap om risker med tobaksbruk kunde ses i dessa grupper enligt 

informanterna. Upplevelsen var också att föräldrarna bagatelliserade sitt tobaksbruk. 

”tobaksanvändning är inte så vanligt i vårt upptagningsområde. Jag upplever inte det 

som ett stort problem men om det beror på att vi inte har så många rökande eller om det 

är att de rökande inte vill prata om det eller ha hjälp vet jag inte” (1) 

På BVC adresserades frågan om tobaksbruk med vissa intervaller och gratis 

tobaksavvänjning erbjöds gratis för föräldrar med barn upp till en viss ålder. Ett hinder 

var att få var intresserade av erbjudandet om tobaksavvänjning utan de som hade ett aktivt 

tobaksbruk uppgav att de försökte sluta på egen hand. Föräldrar som hade ett tobaksbruk 

förklarade för distriktssköterskorna att anledningen till att de inte slutade kunde vara att 

det var fel tid i livet att sluta, trötthet och håglöshet, upplevelse av för stor stress och att 

det var den enda glädjen som fanns kvar.  

Distriktssköterskorna sa att kunskap fanns hos de flesta föräldrar att tobaksbruk inte var 

nyttigt och kunde vara farligt och att spädbarn inte borde utsättas av det pga. sina sköra 

luftvägar och risk för framtida sjukdomar men att svårigheten var att få föräldrarna att gå 

från ord till handling. Skillnad sågs också i olika socioekonomiska områden enligt 

informanterna. I områden där inkomst och utbildningsnivå var högre uttrycktes av 

distriktssköterskorna en känsla av att de ibland var tvungna att gå mer försiktigt fram då 

föräldrarna var lite mer avvaktande, förberedda och försökte förutsäga vad 

distriktssköterskan skulle säga och då lindade in sitt svar och argumenterade och 

ifrågasatte personalen. 

"de få som röker får man ibland får tänka att det här med rökningen får vi ta igen längre 

fram när det är mer läge, det är bättre om mamma eller pappa mår bra och tar den där 

ciggen"(1) 

 

Svårigheter med fortsatt tobaksbruk 

Distriktssköterskorna upplevde att det var fler pappor som fortsatte sitt tobaksbruk efter 

förlossningen. En förklaring kunde vara att det var mammorna som ammade och därför 

var mer motiverade att sluta sitt tobaksbruk. Papporna inte kunde vara lika närvarande 

pga. arbete, studier eller dylikt och därför hade lättare att fortsätta sitt tobaksbruk enligt 
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informanterna. Distriktssköterskans roll var att förklara att det även var viktigt att 

informera om att spädbarnet upplevde att föräldern luktade annorlunda och framhålla att 

barnet kunde få i sig nikotin från den rökande förälderns utandningsluft i tjugo minuter 

efter avslutad cigarett och få dem att inse vilken inverkan även det hade på barnets hälsa. 

”rökande föräldrar bagatelliserar ibland risken med rökning i närheten av barnet och 

därför inte intresserade av att sluta röka” (1) 

Distriktssköterskorna sa vidare att pappor i större utsträckning än mammorna snusade och 

upplevde inte att papporna slutade snusa i så stor grad trots att de blivit förälder. Pappor 

som rökte slutade i större utsträckning eller minskade sin konsumtion under graviditeten 

och i början av spädbarnstiden men återföll ofta i tobaksbruk efter spädbarnstiden. 

Återfall i tobaksbruk gällde även mammorna som rökt innan graviditeten men i mindre 

omfattning.  

”Man sår kanske ett frö men sen har det inte blivit så mkt av det. Jag tycker många drar 

ner och försöker sluta men börjar röka igen” (3) 

Distriktssköterskorna uppgav också att fokus vid besöket på BVC låg främst på mamman 

och barnet, pappan kunde ibland bli bortglömd gällande vissa delar även om de försökte 

tänka på att inkludera pappan i all rådgivning, information och frågor men att 

distriktssköterskorna kände av en viss press att hinna med allt de var skyldiga att ta upp 

på besöket och mammans och barnets mående efter förlossningen blev det centrala. 

Tobaksbruk hos spädbarnspappor beskrevs som ett litet problem av distriktssköterskorna, 

de tog upp förvåningen över att föräldrar i Sverige fortsatte sitt tobaksbruk trots att de 

växt upp i ett samhälle med mycket information om tobakens skadeverkningar. Trots 

detta upplevde informanterna att problemet med tobaksbruk hos både mammor och 

pappor var litet oberoende av ålder, kön, etnicitet, kulturell bakgrund, ekonomi, 

utbildning och bostadsort. 

"vet inte vad det beror på att pappor uppväxta i Sverige inte slutar röka då de borde ha 

fått information i skolan om hur farligt det är men jag tänker på svårigheter att ta till sig 

den informationen och därför har dåliga förkunskaper" (2) 
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DISKUSSION 

 

De huvudsakliga fynden i arbetet beskriver distriktssköterskorna vara svårigheter att 

bedöma föräldrars ärlighet och att nå fram till föräldrarna samt att de kände ett behov av 

fortbildning i tobaksprevention och i motiverande samtal. Vidare beskrev 

distriktssköterskorna att tobaksbruk är ett litet problem samt att de ibland möttes av ett 

ointresse för tobaksprevention bland vissa föräldrar som nyttjade tobak och då främst hos 

papporna. Distriktssköterskorna belyste också upplevelser i att möta föräldrar från andra 

länder och med en annan kulturell bakgrund och föräldrar med socioekonomisk utsatthet 

med komplex problematik och dess betydelse vid tobaksprevention.  Syftet besvarades 

men det som framkom i resultatet visade sig vara mer komplext och mångfacetterat än 

förväntat innan studien påbörjades vilket presenteras i resultatdiskussionen.  

 

Resultatdiskussion 

 

I resultatet framkom att distriktsköterskan ibland upplevde svårigheter i 

kommunikationen med spädbarnsföräldrarna kring deras tobaksbruk. Flera olika orsaker 

angavs som skäl bland annat tidsbrist, det var mycket som skulle hinnas med under 

besöket på barnavårdscentralen och att det ibland också fanns ett ointresse både från 

föräldrar och distriktssköterskorna att adressera frågan om tobak på ett djupare plan. Det 

som framkom under intervjuerna var att distriktssköterskorna inte ansåg tobak och 

rökning vara ett stort problem och att de som rökte oftast hade en större problematik som 

anknytningsbesvär, psykisk ohälsa och då blev inte tobak och rökning så högt prioriterat 

då det bedömdes mindre akut att åtgärda i det läget. Det beskrevs som att det kunde vara 

bättre om föräldern fick fortsätta sitt tobaksbruk med hänvisning till bättre 

stresshantering.  Även Ganz, Fortuna, Weinsier, Campbell, Cantrell och Furmanski 

(2015) fann att rökfrihet hos föräldrar ökade med 30% när sjuksköterskor höll i 

tobakspreventionen men att sjuksköterskorna inställning och attityd till tobaksprevention 

hade stor betydelse för sjuksköterskornas upplevelse av hur framgångsrika de var arbeta 

med tobakspreventivt arbete. För att uppnå känsla av meningsfullhet gällande 

tobaksprevention krävdes att ledningen engagerade sig, uppdaterade riktlinjer fanns samt 

fortbildning i tobaksprevention (ibid). Intressant var också att tobaksbruk och rökning 

inte uppfattades som så allvarligt av distriktssköterskorna i studien utan det upplevdes 

mer som det hade hamnat på deras bord enligt barnhälsovårdens riktlinjer och att frågan 

hanterades ganska styvmoderligt utan en direkt plan. Det uttrycktes en önskan hos 

distriktssköterskorna om att kunna få hänvisa spädbarnsföräldrarna vidare till annan 

instans för tobaksprevention men denna möjlighet saknades på de flesta vårdcentralerna 

vilket gav upphov till frustration i de fall de upplevde att de inte kunde tillföra något mer 

till föräldrarna i kunskap och behandling. I det tobakspreventiva arbetet verkar vara att 

alla vet både distriktssköterskor och spädbarnsföräldrar att det är farligt med tobak och 

vad det kan leda till men utmaningen verkar ligga i att få till ett fungerande 

tobakspreventivt arbete hos de distriktssköterskor som inte känner sig intresserade av 

ämnet utan önskade hänvisa föräldrarna vidare. Denna studien är för liten för att dra en 

slutsats om distriktssköterskornas inställning till tobakspreventivt arbete. En känsla av att 

förutfattade meningar färgar inställningen om att tex spädbarnsföräldrar med komplex 

bakgrund behöver röka för att hantera stressen och att utländska fäder tycker att de ska 

får röka om de vill och att det blir som en sorts sanning när distriktssköterskorna samtidigt 
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uttrycker att tobaksbruk är ett litet problem. Det vore vara intressant att om resultatet i 

denna studie kunde ge underlag till diskussioner på arbetsplatser om attityder och utmana 

fördomar och ”sanningar” som kan färga människors uppfattningar, inställningar och i 

slutänden påverka den egna yrkesutövningen negativt.  

 

 

Föräldrar som själva fick göra en uppskattning kring hur mycket de nyttjade tobak i 

närheten av sina barn var ofta kraftigt missvisande då de på grund av skam och dåligt 

samvete presenterade att deras konsumtion var mycket mindre än i verkligheten vilket 

även finns beskrivet i en studie av Kleier (2017). Motiverande samtal beskrevs som den 

metod barnavårdscentralerna använde sig av för att lyssna in och försöka få den 

tobaksanvändande spädbarnsföräldern att motiveras och hitta egna strategier för att uppnå 

tobaksfrihet. Holm Ivarsson (2013) beskrev att motiverande samtal handlade om att 

utforska personens osäkerhet och tveksamheter samt vilja till en förändring. Det var 

avgörande att personen har en önskan om förändring och vilja ändra ett beteende utan 

påtryckning då det fanns en risk att det fick en motsatt effekt om individen kände sig 

pressad till förändring. Distriktssköterskorna beskrev under intervjuerna att de hade 

genomgått några dagars utbildning i motiverande samtal men de framförde också en brist 

med motiverande samtal som metod att den var tidskrävande och krävde mer utbildning 

och erfarenhet samt uppföljning för att fungera väl. Distriktssköterskorna använde sig av 

metoden i olika utsträckning beroende på hur trygga de kände sig med att använda 

motiverande samtal som metod och hur positiva de kände sig till den. Det innebar en 

svaghet då de föräldrar med ett aktivt tobaksbruk inte kunde förvänta sig att få ta del av 

MI som metod då distriktssköterskorna själv verkade avgöra om de använde sig av 

metoden eller inte med hänvisning till brist på tid, kunskap, intresse och utbildning. Det 

vore av vikt att frågan tas upp i verksamheterna då patienter har rätt till en jämlik vård. I 

en studie av Österlund Efraimsson, Ehrenberg, Fossum, Larsson, Klang och Olai (2009) 

beskrevs att sjuksköterskorna inte följde stegen för motiverande samtal vid de 

tobakspreventiva samtalen och patienternas kommunikation var huvudsakligen neutral 

och fokuserade på orsaker för och mot rökning men inte åtgärder för att uppnå 

tobaksfrihet. Distriktssköterskorna beskrev i resultatet att mycket skulle hinnas med på 

besöket på barnavårdscentralen och att motiverande samtal inte kunde användas optimalt 

pga. tidsbrist men även svårigheter att genomföra samtalet då risken var stor att det blev 

mycket råd och pekpinnar istället för ett empatiskt aktivt lyssnande. Holm Ivarsson 

(2013) beskriver motiverande samtal handlar om att utforska personens osäkerhet och 

tveksamheter samt vilja till en förändring. Det var avgörande att personen hade en önskan 

om förändring och vilja ändra ett beteende utan påtryckning då det fanns en risk att det 

fick en motsatt effekt om individen kände sig pressad till förändring. Orem (2001) 

beskrev betydelsen av att stärka patientens tro på sin egen förmåga. Svårigheten låg i att 

behoven var patientens och för att kunna hjälpa måste hänsyn tas till patientens 

personlighet och vilken livssituation denne befann sig i. Det gick inte att tvinga någon till 

förändring vilket ofta väcker ett motstånd och ett avståndstagande (ibid). En svårighet 

som de intervjuade distriktssköterskorna ställdes inför i sina möten med rökande 

spädbarnsföräldrar var att när de kom till barnhälsovården ville de visa upp sitt perfekta 

barn och inte att verkligheten stördes av något som samtal om sitt tobaksbruk som var 

pinsamt och gav en känsla av att inte vara den perfekta föräldern till sitt barn vilket var 

ett hinder i som distriktssköterskorna möttes av i sitt jobb. I rikshandboken för 

barnhälsovård (Reuter & Lindblom 2017) under kapitlet identifierade skydds- och 
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riskfaktorer fanns inte tobaksbruk med som risk under graviditet och efter förlossning 

vilket kan förklara att intresset hos distriktssköterskor som jobbade med tobaksprevention 

på barnavårdscentralen inte var så uttalat hög. Detta till trots att senare forskning visat att 

nikotinet påverkade barnets neurologiska utveckling mer än vad som tidigare antagits och 

om det kunde bidra till utveckling av neuropsykiatriska funktionshinder (Rutherford et 

al. 2017). Förvånande i detta resultat var distriktssköterskornas relativa ointresse för 

tobaksfrågor. Vissa uttryckte direkt att de inte var hugade att jobba med frågan. En känsla 

av hopplöshet inför tobaksprevention kunde tolkas in hos distriktssköterskorna p g a hög 

arbetsbelastning och dåligt utfall då återfallsrisken var hög.  
 

Under intervjuerna beskrev distriktssköterskorna att de upplevde att socioekonomiska 

faktorer påverkade tobaksbruket hos spädbarnsföräldrarna.  I en av studie av Johnston, 

Hearn, Cross, Thomas och Bell (2015) visade att många föräldrar förminskade sitt 

tobaksbruks påverkan på sina barn men var samtidigt medvetna om att sannolikheten att 

barnen skulle bli rökare när de blev äldre var större om de fortsatte sitt tobaksbruk (ibid). 

Distriktsköterskorna i studien upplevde att många föräldrar inte heller tog hand om sin 

egen hälsa och att de oftare uteblev från bokade besök och var svåra att komma i kontakt 

med på via sociala kontakter som telefon, brev och sms. En upplevelse var även att 

mammorna oftare var ensamstående och saknade socialt stöd. Almqvist och Brännström 

(2014) beskrev att vissa faktorer som låg utbildningsnivå, arbetslöshet, social utsatthet 

och framförallt psykisk ohälsa hos en eller bägge föräldrarna påverkade barnets 

framtidsutsikter. Ju fler faktorer föräldrarna hade desto högre sannolikhet att barnet själv 

skulle uppfylla de kriterierna själva i vuxen ålder ((ibid). Spädbarnsföräldrar från 

områden med högre social status där ekonomisk stress, social utsatthet inte var lika uttalad 

upplevde distriktssköterskorna att tobaksbruket var nästan obefintligt men om 

spädbarnsföräldrarna svarade sanningsenligt var oklart då de uppfattades vara mer 

vältaliga och kände till vilka svar som var socialt accepterade. Distriktssköterskorna 

uppgav att svarade spädbarnsföräldrarna nej på frågan om tobaksbruk lämnades den 

frågan tills barnets fyraårskontroll.  

 

Distriktssköterskorna upplevde att föräldrar med lägre utbildningsnivå, sämre 

ekonomiska förutsättningar samt andra utmaningar som mental ohälsa var mer 

resurskrävande och pga. tidsbrist så fick de prioritera det som var mest akut i nuläget och 

skjuta upp tex. samtal om tobak på framtiden. En studie av Lubansky, Jurgen och Boutin 

Foster (2015) visade på faktorer som påverkade arbetet med tobaksprevention negativt 

såsom brist på resurser för att utöva tobaksprevention, uppfattning om att patienter inte 

var villiga att förändras, brist på utbildning och praktiska färdigheter inom 

tobaksprevention, skillnader i läkarens behandlingsrekommendationer men främst 

tidsbristen var den främsta negativa faktorn som påverkade arbetet med 

tobakspreventionen mest negativt. De intervjuade distriktssköterskorna upplevde också 

risker med att de med högre utbildningsnivå missades då de hade andra strategier att dölja 

sitt tobaksberoende så de inte blev så iögonenfallande och att distriktssköterskan då inte 

kunde fånga upp det och adressera det med spädbarnsföräldern. Enligt Statistiska 

centralbyrån (2007) använde högutbildade män och kvinnor tobak i mindre utsträckning 

än de med lägre utbildning. Individer med högre utbildningsnivå tog till sig information 

om tobakens påverkan på hälsa och minskade sitt bruk och blev rökfria men bland 

personer från socioekonomiska utsatta områden med lägre utbildningsnivå och med andra 

utmanande livsfaktorer som mental ohälsa hade det oftare svårare att sluta sitt tobaksbruk 
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och förbli tobaksfria (ibid). Är det verkligen sant att högutbildade har andra strategier att 

dölja sitt tobaksbruk och att föräldrar i mer socioekonomiskt utsatta områden oftare har 

en komplex problematik? Det bjuder in till fortsatt diskussion om verkligheten faktiskt är 

så eller om det är en färdig sanning som serveras som kan behövas lyftas till diskussion. 

 

Pateman, Fizgerald, Mutch, Yuke, Bonevski och Gartner (2016) visade att patientens 

känslor kring rökning, rökbeteende och rökidentitet reflekterades av enskilda 

omständigheter, social påverkan och den miljö individen vistades i. Tobaksbrukaren 

kände sig ofta "fångad" i situationen och kände sig därför oförmögen att påverka sitt 

tobaksbruk pga. stressiga livsförhållanden som utlöste och upprätthöll tobaksbruket. 

Tobaksfrihet betraktades dock som individens eget ansvar vilket stod i motsats till 

deltagarnas uttryck av känslan av att de var offer för omständigheterna och att de yttre 

faktorerna som stress pga. dålig ekonomi och social utsatthet orsakade tobaksbruket 

(ibid).  Distriktssköterskorna som intervjuades önskade att de hade mer tillgång till den 

övriga vårdens resurser och lättare kunna ta del av tobaksprevention, samtals- och 

läkarkontakt vilket fungerar i varierande grad på vårdcentralerna men ansågs vara en 

nödvändighet i de mer vårdkrävande fallen. Enligt Socialstyrelsen (2015) ska vården 

individanpassas och jämlik hälso- och sjukvård eftersträvas, i lägesrapporten "Tillståndet 

och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst" (2015) beskrivs en ojämlik 

vård där vårdcentraler i socioekonomiskt utsatta områden har sämre tillgänglighet, 

kontinuitet, effektivitet gällande medicinska resultat och patienterfarenheter jämfört med 

vårdcentraler i mer ekonomiskt starkare områden. Hur kan den ojämlika vården 

förändras? Vidare forskning kan behövas för att undersöka hur vårdens resurser ska 

fördelas mer rättvist och om dagens primärvårdsmodell är den rätta. 
 

Distriktssköterskorna i studien upplevde utmaningar att möta spädbarnsföräldrar från 

andra länder och kulturer dels pga. språkförbistringar framförallt om tolk användes men 

också utmaningar angående inställningen till tobak och dess hälsorisker då många kom 

från länder där tobakspreventivt arbete kanske inte förekom all och att föräldrarna hade 

varierande kunskapsnivåer om tobakens negativa påverkan på den egna individens och 

omgivningens hälsa på både kort och lång sikt. Enligt SCB (2007) var det nästan dubbelt 

så många pappor med utländsk bakgrund som rökt i jämförelse med svenskfödda pappor 

men att det är fler svenska mammor som röker jämfört med utrikesfödda. Enligt en studie 

av Mohammadnezhad, Tsourtos,Wilson, Ratcliffe och Ward (2015) underskattade ibland 

utlandsfödda individer tobakens hälsorisker och deras uppfattningar kring tobak 

baserades på erfarenheter och nedärvda uppfattningar där sambandet mellan tobak och 

tobaksrelaterade sjukdomar ibland inte kunde ses. I studien framkom att utlandsfödda 

kunde uttrycka att de aldrig upplevt hälsoproblem pga. rökningen och att det därför inte 

kunde vara så farligt med att röka men att de gånger de hade försökt att sluta röka hade 

de blivit sjuka istället och då fått uppfattningen att de mådde bättre av att använda tobak 

för att undvika sjukdom och underlätta sin andning men ibland även för lindring av mental 

ohälsa och stress (ibid). Cigaretter och vattenpipa var de mest förekommande 

tobaksformerna bland individer med utländsk bakgrund, utomeuropeiska kvinnor rökte 

inte så mycket cigaretter men flera kvinnor rökte vattenpipa i sociala sammanhang vilket 

även männen gjorde enligt Ward, Siddiqi, Ahluwalia, Alexander och Asfar (2015). Ingen 

av de intervjuade distriktsköterskorna tog upp om spädbarnsföräldrarna använde 

vattenpipa eller e-cigaretter vid besöket på mottagningen eller i hemmet vilket detta 

resultat kan ge upphov för vidare diskussion på BVC.  
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Metoddiskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskors upplevelse av tobaksprevention 

hos rökande spädbarnsföräldrar. Som metod valdes en kvalitativ intervjustudie med 

deskriptiv design som mest lämplig att få svar på forskningsfrågan. Syftet 

med kvalitativ ansats är att få en så verklighetstrogen återgivning som möjligt vilket 

uppnås genom analys av strukturer, handlingsmönster och socialt mönster hos 

informanterna (Holme & Solvang 1997). Enligt Graneheim och Lundman (2004) skapas 

trovärdighet redan vid valet av syftet med studien, dess innehåll, deltagare och 

datainsamlingsmetod och genom att välja deltagare med varierad bakgrund och olika 

erfarenheter bidrar till en större variation av beskrivningen av fenomenet. Valet av metod 

för datainsamlingen är också viktig för trovärdigheten. Empirisk bevisning grundar sig i 

objektets verklighet och att den införskaffade informationen används med tillförlitlighet 

och förnuft (Polit & Beck 2012). För att stärka studiens pålitlighet och överförbarhet 

gjordes ett urval av informanter med olika ålder, kön, bakgrund och erfarenhet för att 

svara mot syftet från flera olika perspektiv. Metoden krävde en del förarbete med att 

planera, upprätta intervjuguide, provintervjuer, få godkännande av verksamhetscheferna 

och boka in och genomföra intervjuerna och därefter startade ett omfattande arbete med 

transkribering, flera genomläsningar och fortsatt analysarbete. Danielsson (2012a) 

beskriver att svagheterna med metoden är just att det krävs långt för- och efterarbete och 

att det kan vara både kostnads- och tidskrävande. Författaren hade teoretisk men ingen 

klinisk erfarenhet av tobaksprevention och därför ansågs risken för förförståelsens 

inverkan liten. Enligt Polit och Beck (2012) bör forskaren fundera på och begrunda sin 

egen erfarenhet då förutfattade meningar och kunskap kan ha indirekt betydelse för 

resultatet. Förförståelse erhålls genom erfarenheter, utbildningar och 

tidigare vetenskapligt arbete (Holme & Solvang 1997). 

 

Två provintervjuer genomfördes för att testa intervjufrågorna och för att få erfarenhet av 

intervjusituationen och intervjutekniken samt för att få pröva intervjuguiden och dess 

följdfrågor och om någon fråga behövde omformuleras eller ändras. Provintervjuerna gav 

ingen indikation på att frågorna behövde justeras eller att någon frågeställning saknades. 

Antal informanter i studien var planerat till sex stycken för att kunna följa den uppgjorda 

tidsplanen. Vissa svårigheter fanns att få tillstånd att utföra intervjuerna på olika 

vårdcentraler av de verksamhetschefer som mottagit informationsbrevet och det var även 

svårt att få informanter att ställa upp på intervju. Övervägande delen hänvisade till 

tidsbrist vilket medförde att det blev mer tidskrävande än planerat. Fem informanter 

tackade slutligen ja till att medverka. Informanterna fick själva välja tid och plats för 

intervjuerna för att känna sig så bekväma som möjligt i intervjusituationen vilket stöds 

av Danielsson (2012b). 

 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide med öppna 

frågor och följdfrågor som svarade mot syftet som stöd på grund av brist på tidigare 

erfarenhet av kvalitativa intervjustudier. Intervjuerna spelades in på diktafon för att 

säkerställa att inget material skulle gå förlorat vilket kan vara en risk om informationen 

skulle behöva skrivas ned för hand. Ljudupptagningen underlättade för intervjuaren som 

då kunde fokusera på informanterna och frågorna. Inga informanter tackade nej till att 

intervjun spelades in eller uttryckte obehag inför att bli inspelade vilket annars kunde vara 

en risk och att informanterna inte vågade tala fritt och obehindrat vilket Polit & Beck 
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(2012) påtalar.  Alla intervjuerna transkriberades i direkt anslutning till intervjun eller 

dagen efter för att inte helheten skulle gå förlorad. Alla intervjuerna skrevs ner ordagrant 

efter flertalet avlyssningar av inspelningarna för att ingen data skulle förloras vilket 

stärkte studiens trovärdighet och pålitlighet. Graneheim och Lundman (2004) anger att i 

lyssnandet kan nyanser i språket uppfattas och ge en bättre grund för förståelsen och att 

detta uppnås genom att transkribera intervjuerna och lyssna på de inspelade banden 

upprepade gånger. En svaghet med studien är att den görs självständigt och att alla 

transkriberingar, bearbetningar och analyser gjorts enskilt utan att jämföras och 

diskuteras med någon annan vilket annars enligt Graneheim och Lundman (2004) stärker 

tillförlitligheten.  För att tillförlitligheten inte skulle kunna ifrågasättas i studien har 

kontinuerlig lärarledd handledning genomförts för att diskutera att alla steg i 

analysprocessen följts korrekt och att ingen data förvanskats. Tillförlitligheten i studien 

stärktes också genom att alla steg i Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys följdes noggrant och bearbetningen av data och analysprocessen 

beskrivits utförligt. Informanternas upplevelser av tobaksprevention hos rökande 

spädbarnsföräldrar har återgivits korrekt och utan omskrivning i resultatet där varje citat 

med en nummerhänvisning till respektive informant återges för att stärka upp 

tillförlitligheten i studien.  Data har noggrant och ärligt återgivits resultatet genom att 

återkommande återgå till de transkriberade intervjuerna och syftet med studien.  I 

resultatdelen har citat från informanterna använts i syfte att belysa och stärka förståelsen 

för resultatet. Studiens överförbarhet stärktes genom att rätt målgrupp valdes ut och att 

studien går att överföra till andra verksamheter och personer med god anknytning till 

området. 

 

 

KONKLUSION  
 

Studiens resultat visade att distriktssköterskorna generellt inte upplevde att rökning hos 

spädbarnsföräldrar vara ett stort problem. De föräldrar som nyttjade tobak upplevdes 

oftare ha en större problematik kring sig som medförde att det ibland fanns andra mer 

akuta åtgärder att adressera än just tobaksbruket. Distriktssköterskorna upplevde att deras 

kunskap och erfarenhet av att använda motiverande samtal som en samtalsmetod i det 

tobakspreventiva arbetet var bristfällig och mer uppföljning och fortbildning önskades 

samt möjlighet att hänvisa vidare till andra vårdinstanser i mer utmanande fall. Vidare i 

resultatet upplevde distriktssköterskorna att spädbarnets pappa oftare hamnade i 

bakgrunden då fokus låg mer på mor och barn och att deras behov prioriterades. En annan 

viktig aspekt som distriktssköterskorna lyfte fram i intervjuerna var svårigheter att 

bemöta rökande spädbarnsföräldrar med annan kulturell bakgrund företrädesvis 

utlandsfödda med annan inställning till tobak och rökning och distriktssköterskornas 

upplevelse av att inte nå fram eller kunna erbjuda ett bra samtal om tobak främst i de fall 

där tolk behövdes vilket kunde skapa frustration och ibland uppgivenhet.  Resultatet kan 

användas för att utveckla distriktsköterskans arbete inom barnhälsovården för att skapa 

förutsättningar för en bättre och mer individanpassad vård oavsett kön, socioekonomisk 

och kulturell bakgrund. Den kan även öka förståelse från verksamheten hur 

distriktssköterskor upplever sin arbetssituation i arbetet med tobakspreventivt arbete med 

rökande spädbarnsföräldrar och ta tillvara det positiva med arbetet på BVC men även 

arbeta med de delar som fungerar sämre.  
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Förslag till vidare forskning 

 

I studien framkom att distriktsköterskorna upplevde svårigheter med att prata 

tobakspreventivt med föräldrar från annan kulturell bakgrund och utrikesfödda 

framförallt om tolkbehov fanns. Det vore intressant att forska vidare på hur rökvanorna 

ser ut för föräldrar med annan kulturell bakgrund där även frågan om nyttjande av 

vattenpipa ingår i studien. Det vore av vikt att undersöka hur individer med annan 

kulturell bakgrund ser på tobaksprevention och tobaksbruk och deras perspektiv hur det 

arbetet bör vara utformad för att i slutänden utveckla arbetet inom barnhälsovården. 

Sverige under de senaste åren haft en stor immigration och behovet av samtal om tobak 

och tobaksprevention kan komma att öka.  
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Bilaga 1    

Informationsbrev till avdelnings- och verksamhetschef    

Mitt namn är Ann-Kristin Tångö och läser till distriktssköterska vid Karlstads 

universitet. Jag kommer under april och maj skriva magisteruppsats om 

distriktssköterskors upplevelser av arbetet med tobaksprevention hos rökande 

spädbarnsföräldrar. För detta behövs distriktssköterskor som själva har erfarenhet av 

detta ämne. Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av intervjuer som spelas in på 

band och tar ca 30 - 60 minuter att genomföra. Ni tillfrågas därför om tillstånd till att få 

utföra en intervjustudie hos Er som kommer att utföras under maj månad.  

Jag önskar med Din hjälp finna två distriktsköterskor på din BVC som 

uppfyller inklusionskriterierna. För att delta i studien ska deltagaren vara 

distriktsköterska eller barnsjuksköterska och vara verksam inom och med minst ett års 

erfarenhet av arbete på BVC. Önskvärt är att båda könen är representerade, att få en 

spridning i ålder på deltagarna och antal verksamma år som distriktssköterska.   

Rekrytering av deltagarna kommer att ske mellan 20/4 – 1/5.   

Deltagandet är helt frivilligt och svaren behandlas konfidentiellt. Svaren kodas och 

ingen person är identifierbar i sammanställningen. Resultatet av studien kommer att 

sammanställas i en magisteruppsats vid Karlstads universitet och redovisas på ett sådant 

sätt att inga enskilda personer eller verksamheter kommer att kännas igen. Allt 

datamaterial sparas i 5 år inlåst där ingen obehörig har tillträde och kommer därefter att 

förstöras.   

Härmed ansöker jag om att få genomföra den ovan beskrivna studien vid Er vårdcentral. 

Undertecknat informerat samtycke samt namn och telefonnummer till utsedda deltagare 

skickas till mig per post. Tacksam för svar senast måndag 4/5.  

 Om det är något Du/Ni undrar över är välkommen att ta kontakt med mig. 

Kontaktuppgifter finner ni nedan.   

  

Karlstad 2015 04 13  

Ann-Kristin Tångö – 070-5888150 - annkristin92@gmail.com  

Handledare: Ingrid From - ingrid.from@kau.se  
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Blankett för informerat samtycke från ansvarig avdelnings- eller verksamhetschef   

   

Ni ombeds kryssa i valt svarsalternativ nedom gällande deltagande eller inte i studien 

med syfte att beskriva distriktssköterskors erfarenheter i arbetet med tobaksprevention 

hos rökande spädbarnsföräldrar. Svaret skickas per post innan 4/5 till:  

  

Ann-Kristin Tångö  

Ölmegatan 5b  

6523 Karlstad   

  

Medges O    

Medges ej O    

  

  

Ort och datum    

Namnteckning    

Namnförtydligande/telefon    

  

Namn, telefonnummer och email adress till utvalda distriktsköterskor för deltagande i 

studien.    

1.    

2.    
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Information till deltagarna    

Du tillfrågas härmed om deltagande av intervju om Dina upplevelser kring arbetet med 

tobaksprevention hos rökande spädbarnsföräldrar.    

Syftet med studien är att beskriva distriktsköterskors upplevelser i arbetet med 

tobaksprevention hos rökande spädbarnsföräldrar. Ökad kunskap och förståelse inom området 

är av stor betydelse vilket skapar förutsättningar för en bättre och mer individanpassad vård 

för patienten.    

För detta behövs hjälp av personer som själva har erfarenhet av denna situation. Därför vänder 

jag mig till Dig. Din medverkan innebär att intervjuaren kontaktar Dig för att boka in en 

intervju. Du får själv välja plats och tidpunkt under vecka 19 - 21. Intervjun sker vid ett 

tillfälle och tar ca 30 - 60 minuter att genomföra. Intervjun spelas in på band för att författaren 

på ett så trovärdigt sätt ska kunna analysera svaren och presentera ett trovärdigt resultat. I 

övrigt kommer ingen uppföljning att ske.    

Projektet är godkänt av verksamhetschefen vid enheten. XXXX. Deltagandet är helt frivilligt 

och Du kan närsomhelst avbryta din medverkan närsomhelst utan förklaring 

eller konsekvenser. Dina svar behandlas konfidentiellt och intervjun kodas så att ingen person 

eller plats är identifierbar i sammanställningen. Resultatet av studien kommer att 

sammanställas i en magisteruppsats vid Karlstads universitet och redovisas på ett sådant sätt 

att inga enskilda personer kommer att kännas igen. Insamlade datan kommer att handskas 

konfidentiellt, förvaras inlåst och förstöras efter fem år.   

Jag skulle uppskatta om Du tog dig tid för en intervju. Om det är något Du undrar över är Du 

välkommen att ta kontakt med mig.  

  

Karlstad 2015 04 13  

Ann-Kristin Tångö – 070-5888150 - annkristin92@gmail.com  

Handledare: Ingrid From - ingrid.from@kau.se  
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Blankett för informerat samtycke från deltagare    

Jag har både muntligt och skriftligt informerats och tagit del av information om studien med 

syfte att beskriva distriktssköterskans upplevelser av arbetet med tobaksprevention hos 

rökande spädbarnsföräldrar.    

  

Jag har också tagit del av informationen att deltagandet i studien är frivilligt och att jag när 

som helst under studiens gång kan avbryta mitt deltagande utan att behöva ange orsak. Jag 

godkänner härmed deltagande i ovan nämnda studie.   

  

______________________________________________________________________  

Ort och datum   

  

______________________________________________________________________Namn

underteckning    

  

______________________________________________________________________  

Namnförtydligande/ telefon    
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Intervjuguide    

Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter i arbetet med 

tobaksprevention hos rökande spädbarnsföräldrar.    

Bakgrundsfrågor    

Kön    

Ålder    

Yrkesverksamma år som sjuksköterska    

Yrkesverksamma år som distriktssköterska/barnsjuksköterska    

Tid på nuvarande arbetsplats, tidigare erfarenhet av arbete på BVC    

Nuvarande arbetsplats, centralort/landsbygd, geografiskt område    

Utbildning inom tobaksprevention     

Frågor    

Beskriv hur du arbetar med tobaksprevention hos rökande spädbarns föräldrar idag?    

Vilka styrkor ser du med hur din verksamhet arbetar med tobaksprevention idag?    

Vilka svagheter ser du med hur du arbetar med tobaksprevention idag?    

Vilka hinder stöter du på från föräldrar?    

Vilka hinder stöter du på från verksamheten?    

Beskriv tillfällen då det uppkommer etiska konflikter?    

Beskriv hur du skulle du vilja arbeta med tobaksprevention i framtiden?    

Har du något mer att tillägga?  

Följdfrågor    

Kan du utveckla det mer?    

På vilket sätt?    

Hur menar du?    

Kan du ge exempel?   

 

 


