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Sammanfattning 

Tobaksbruk är en av de största riskerna för att utveckla ohälsa. För att få delaktighet på 

arbetsplatserna i det tobaksförebyggande arbetet behövs väl beprövade och förankrade 

metoder, där företagssköterskans profession kan stödja de anställda och arbetsgivare.  

Syftet med studien var att beskriva hur företagssköterskan arbetar med tobaksfrågor. Studien 

har en kvalitativt beskrivande design. Datainsamlingen genomfördes genom 

semistrukturerade intervjuer med sex företagssköterskor i ett län i Mellansverige. Intervjuerna 

har analyserats enligt innehållsanalys.  

Studiens resultat visade att företagssköterskorna diskuterar tobaksfrågor med den anställde 

utifrån motiverande samtal (MI) vid varje hälsokontroll och vid individuell rådgivning. Om 

motivationen fanns hos den anställda, fick denne stöd i tobaksfrågan av företagssköterskorna. 

De anställda föredrog individanpassat stöd hellre än rådgivning i grupp. En viktig del i arbetet 

var att nå de unga anställda i ett tidigt skede för att ge information om tobakens påverkan. Det 

framkom hur företagssköterskan anpassar behoven utifrån företagens förutsättningar, för att få 

tyngd i dialogen med företagen om hur betydelsefullt det var att ha en tobakspolicy. Policyn 

som initierades av företagets ledning måste förankras bland de anställda för att vara 

framgångsrikt och för att företagssköterskans arbete skall vara effektivt.  

Slutsatsen visade att företagssköterskan har en unik möjlighet och vara en stödjande resurs för 

att främja hälsa och därmed stödja och motivera hälsofrämjande insatser i det 

tobakspreventiva arbetet. För att arbeta effektivt och möta företagens förväntningar och krav 

behövs kontinuerlig kompetensutveckling. Studien visade hur företagssköterskan effektivt 

kan arbeta med de små företagen för att se även den ekonomiska vinsten med att arbeta med 

tobaksfrågor. Det gäller att arbeta med en holistisk syn för att se kundens behov och visa hur 

de kan tillgodoses.  
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Abstract  

Tobacco use is one of the main risk factors for developing health issues. In order to obtain 

workplace cooperation in the tobacco-preventive work, well documented and tested methods 

are crucial, here the Occupational Health Nurse (OHN), has a key role in supporting 

employers and employees. 

The aim of the study was to describe how the OHN works with tobacco issues. The study was 

of a qualitative descriptive design. Data was collected through semi-structured interviews, 

with six OHN in a county in central Sweden. The interviews were then analyzed according to 

content analysis. 

This study shows that when the OHN discussed the tobacco-issues with the employee at each 

individual check-up, this individualized approach proved to be the most efficient. An 

important part of the work was to get in contact with the young employees at an early stage to 

inform about the effects of tobacco use. The study showed that the OHN adapt the needs 

according to the conditions of the companies, in order to give weight to the dialogue with the 

companies regarding the importance of a tobacco policy. The policy initiated by the company 

management must be firmly established among the employees to be successful and to make 

the work of the OHN effective. 

The conclusion showed that the OHN has a unique opportunity to be a supporting factor to 

promote health and consequently support and motivate healthy efforts in tobacco prevention. 

To work effectively, and to meet the expectations and demands of the companies, continuous 

training is needed. The study showed how the OHN can work effectively with the small 

companies to make them aware of the profit being the result of dealing with tobacco relates 

issues. Important is to use a holistic approach to detect the customer’s needs and show how 

they can be satisfied. 
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1. BAKGRUND 

  

1.1 Tobaksbruk och dess konsekvenser 

Tobaksbruk är ett globalt hälsoproblem och är ett av de största hoten mot folkhälsan. Av 

rökning dör mer än 6 miljoner människor varje år. Av de drygt 6 miljoner som dör beror mer 

än 5 miljoner på direkt rökning medan mer än 600 000 dör av på grund av passiv rökning 

(World Health Organization (WHO), (2013). Inom Europeiska Unionen (EU) dör omkring 

700 000 människor varje år (Europa kommissionen, 2012). Om ingenting görs för att 

förhindra utvecklingen kommer mer än 8 miljoner att dö globalt på grund av rökning år 2030 

(WHO, 2013). Även om andelen rökare i Sverige är låg i ett internationellt perspektiv, så är 

det totala tobaksbruket ändå högt. Ungefär 27 procent av männen och 15 procent av 

kvinnorna i Sverige, totalt omkring 1,6 miljoner människor rökte och/eller snusade dagligen 

(Statens folkhälsoinstitut (FHI), 2012). En rapport från Socialstyrelsen (2014) visar att det 

under perioden 2010–2012 dog ungefär 12 000 rökare per år. Dessutom dog omkring 4 000 

rökare i över 40 andra sjukdomar som orsakats av rökningen. 

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2007) avseende Sverige, är det ungefär 9 procent av 

både högutbildade män och kvinnor som röker medan 28 procent av lågutbildade kvinnor och 

21 procent av lågutbildade män som gör det. En positiv trend enligt SCB (2013) är att 

dagligrökarna minskat från 18 procent till 13 procent och dagligsnusare minskat från 14 

procent till 13 procent under perioden 2004 – 2012. Det visar sig att det är vanligare att män 

snusar än kvinnor. När det gäller rökning är det ingen skillnad mellan könen. Ungefär 24 

procent, knappt var fjärde person, röker eller snusar dagligen och andelen är högre bland män 

än kvinnor (SCB 2013). 

FHI har år 2003 gjort beräkningar i Sverige enligt DALY (Disability Adjusted Life Year) som 

är ett mått utvecklat av WHO. DALY tar hänsyn både till för tidig död och 

funktionsnedsättning som används för att beräkna sjukdomsbördan på populationsnivå. Där 

framgår det att rökning är riskfaktor för 58 olika sjukdomstillstånd, vilket motsvarar 9,6 

procent av den totala sjukdomsbördan som kan mätas i hälsoförluster eller ekonomiska 

förluster. Tobaksrökning beräknas kosta minst 45 000 kronor per rökare och år för en 

arbetsgivare, baserat på att rökaren i genomsnitt är sjukskriven 8 dagar mer per år och har ett 

produktionsbortfall på grund av rökpauserna under arbetstid (FHI, 2009). För en 

organsationen med 1000 anställda blir kostnaden 5,3 miljoner kronor, som motsvarar 11 
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heltidstjänster beräknat på ett genomsnittligt antal rökare (FHI, 2010). När det gäller snus 

finns det inte entydliga resultat som visar samband mellan sjuklighet eller dödlighet och 

användande av snus (SCB, 2007).  

 

1.2 Tobaksförebyggande åtgärder riktade mot befolkningen  

Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) avsattes 1964 första gången i Sverige riktade statliga 

medel till information om de hälsorisker som tobaksbruket innebär. På 1970-talet infördes 

viss lagstiftning om innehållsdeklaration och varningstexter på tobaksvaror samt om 

begränsning av tobaksreklam. I maj 1988 tillsatte Regeringen Tobaksutredningen som 

lämnade sitt betänkande i mars 1990. Tobakslagen (SFS, 1993:581) trädde den 1 juli 1993. 

Tobakslagen stiftades till för att begränsa bruket av tobak på grund av de hälsorisker och de 

olägenheter som exponering av tobaksrök orsakar. Lagen begränsar också rökning i vissa 

utrymmen både inom- och utomhus samt lokaler. Det är också reglerat i lagen att ingen på sitt 

arbete mot sin vilja ska behöva utsättas för tobaksrök (SFS, 1993:581). Senaste ändringarna i 

tobakslagen skedde 19 juni 2013 (SFS, 2013:630).  

Utöver det stöder Arbetsmiljölagen (AML, 1977:1 160) arbetstagare som utsätts för passiv 

rökning på arbetsplatsen. Arbetsmiljölagens ändamål är enligt kapitel 1, § 1, att förebygga 

ohälsa och olycksfall i arbetet samt sträva mot en god arbetsmiljö. Därför har arbetsgivaren 

det övergripande ansvaret när det gäller planeringen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Arbetsgivaren bör känna igen arbetsmiljölagen och därmed tobakslagen (AML, 1977:1 160). 

År 2003 beslutade Sveriges regering om en ny folkhälsopolitik med det övergripande 

nationella folkhälsomålet att skapa god hälsa i hela befolkningen på lika villkor. 

Bestämningsfaktorer om hälsa är vad som påverkar människors levnadsvanor och bidrar till 

hälsa eller ohälsa, detta utgör grunden för folkhälsomålet. För att nå det har 11 målområden 

formulerats vilket det fjärde målområdet är ”Hälsa i arbetslivet”, som stöder ett välfungerande 

arbetsliv med fungerande arbetsvillkor och bidrar till en förbättrad folkhälsa. Det elfte och 

sista målområdet ”Minska bruk av tobak och alkohol” innebär att motverka ungdomars 

tobaksdebut och att understödja rökavvänjning (Regeringen, 2002).  
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1.3 Hälsofrämjande arbete 

Kärnan i det hälsofrämjande arbetet, enligt Ewles och Simnett (2005) är att stödja människor 

att förbättra sin hälsa och få ökad kontroll över den. Hälsobegreppet har två olika inriktningar, 

det patogena och det salutogena. I det patogena är det den medicinska som fokuserar, vilket 

innebär att det är det sjuka som är av intresse. Den andra är det salutogena som dominerar 

inom hälsofrämjande, riktar sitt intresse speciellt till vad som bidrar till hälsa samt hur den 

kan bevaras eller förbättras (Ewles & Simnett, 2005). 

Hälsofrämjande enligt Naumanen och Liesivuori (2009) skall inte enbart ses som en 

begränsning, där den främjar enbart den hälsosamma livsstilen utan den omfattar också bland 

annat hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen. Hanson (2005) ansåg att delaktighet i det 

hälsofrämjande arbetet är centralt, där den anställda kan nå betydelsefulla effekter såsom ökad 

förståelse, bättre anpassning av innehållet i förändringen samt starkare engagemang. Men 

även för företagsledningen att våga, vilja och kunna skapa större delaktighet i dessa frågor 

och få kunskap om hur man arbetar hälsofrämjande för att uppnå ett bra resultat (Hanson, 

2005). 

Den första internationella konferensen om hälsofrämjande, anordnades av WHO som hölls i 

Ottawa 1986. Dokumentet syftar till att ge en idémässig och teoretisk utgångspunkt för att 

kunna arbeta hälsofrämjande på ett medvetet sätt. Den planerade målgruppen för dokumentet 

är personer som på något sätt har en koordinerande roll eller annan form av ansvar för att 

driva ett hälsoinriktat arbete utifrån denna idé. Det hälsofrämjande arbetet idag har sitt 

ursprung i det citerade policydokumentet Ottawa Charter for health promotion, WHO (1986): 

“Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, 

their health. To reach a state of complete physical, mental and social well-being, an 

individual or group must be able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, and to 

change or cope with the environment” (WHO, 1986. s. 5). 

Den senaste WHO konferensen som gällde hälsofrämjande arbete, ägde rum i Bangkok år 

2006. Där vidareutvecklades Ottawa chartern, från lokal till global nivå. Det beslöts även att 

arbetet inom hälsopromotion skall vara en central del i den globala utvecklingen, att det skall 

vara huvudfokus för samhällen och villkor för att företagsamhet skall klassas som god (WHO, 

2005). 
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1.4 Arbetsplatsen som arena för hälsofrämjande arbete 

På hälsofrämjande arbetsplatser diskuteras ofta begreppet prevention. Det syftar till att bygga 

upp hälsan hos de anställda samt till att uppnå en väl fungerande rehabilitering, att skydda 

individen från hälsofaror och minska riskfaktorer för ohälsa (Ewles & Simnett, 2005; 

Menckel & Österblom, 2000). Pellmer, Wramner och Wramner (2012) påstår att ett bredare 

synsätt håller på utvecklas när det gäller att använda arbetsplatsen som en bas för 

sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser. Författarna menar att arbetsplatsen är 

den mest utvecklade arenan för att förebygga sjukdom och skador, i detta synsätt måste man 

inkludera arbetsplats såväl som hem och fritid. Även Cahill, Moher och Lancasters (2008) 

menade att arbetsplatsen är en arena för att nå stora personalgrupper, och uppmuntra till 

minskat tobaksbruk. 

I Naumanens (2006) studie uppgav de anställda att hälsofrämjande arbetsplatser 

kännetecknades bland annat genom god stämning på arbetsplatsen, tillgång till 

hälsokontroller, individuella lösningar samt rådgivning. För att uppnå detta menar Naumanen 

är förutsättningen att det finns ett gott sammarbete mellan företagshälsan och de anställda.  

Halpern och Humphrey Taylor (2009) undersökte arbetsgivares och anställdas attityder till 

tobaksfria arbetsplatser. Resultatet visade att 29 procent av de anställda ansåg att rökning 

hade dåliga ekonomiska konsekvenser för företaget, jämfört med 46 procent av arbetsgivarna. 

Medan nästan 75 procent av de anställda var överens om att arbetsplatser ska vara tobaksfria, 

var andelen 87 procent bland arbetsgivare som ansåg detta. Många av företagen har idag 

förstått vikten av det systematiska och förebyggande tobaksarbetet bland personalen för att 

främja hälsa och välmående (Halpern & Humphrey Taylor, 2009). Statistik enligt FHI (2009, 

2010) visar att det finns över 900 000 dagligrökare och 800 000 dagligsnusare i Sverige. Över 

70 procent av rökarna vill sluta röka och en tredjedel av dessa önskar professionellt stöd för 

att nå sitt mål. 

 

1.5 Företagssköterskans hälsofrämjande arbete 

Företagshälsovården (FHV) ska bidra både till att förebygga ohälsa och främja hälsa samt till 

att skapa goda och säkra arbetsplatser där de anställda inte riskerar att drabbas av ohälsa. För 

att uppfylla omvärldens förväntningar på företagshälsovården krävs att de som är verksamma 
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i verksamheten, har en bred kompetens och arbetet bygger på brett samarbete (FHV-

delegationen, 2011). 

Företagssköterskor är den största yrkesgruppen inom företagshälsovård såväl i Sverige som 

inom EU. Företagssköterskan bidrar genom sin helhetssyn till bättre hälsa för den arbetsföra 

befolkningen och bidrar till att hälsofrämjande metoder införs. Detta arbete omfattar även 

med förebyggande insatser som leder till att människors hälsa främjas och vidmakthålls 

(Riksföreningen för företagssköterskor, 2010).  

Enligt Arbetsmiljölagen skall företagssköterskan: “ arbeta för att förebygga och undanröja 

hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan 

arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.” (AML 1977:1 160, kap3, § 2b). Kravet 

stämmer med Wilkinson (2008) som menar att företagssköterskan har ett bra utgångsläge för 

att ta fram åtgärdsprogram och att förbättra folkhälsan, så länge det finns rätt kompetens, stöd 

och infrastruktur. Detta förutsätter emellertid färdigheter och kunskaper när nya avtal skall 

förhandlas för att få de resurser som krävs för att förbättra de anställdas hälsa på 

arbetsplatserna. Även Olszewski, Parks och Chikotas, (2007) framhåller att 

företagssköterskan har en betydande roll att koordinera den mängd möjligheter och resurser 

som står till buds för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Koordineringen enligt författarna 

syftar till att skräddarsy rätt program och införa den på rätt sätt på varje unik arbetsplats.  

Enligt Naumanen (2007) är företagssköterskans viktigaste uppgift att lyssna och få ett 

helhetsperspektiv för att främja hälsa och minska antal arbetsrelaterade hälsorisker. Studien 

visade att företagssköterskorna ansåg att deras arbete gynnade arbetsplatserna, de anställda 

och även samhället i stort. De betonar även vikten av löpande kompetensutveckling i det 

hälsofrämjande arbetet. 

Ett systematiskt och tobaksförebyggande arbete underlättar att nå personalen och därmed ett 

av de bästa sätten att höja effektiviteten på arbetsplatserna och minska sjukskrivningar (FHI, 

2010). Enligt Pellmer m.fl. (2012) finns det vid rökstopp en omedelbar minskning av 

sjukdomsrisker, oavsett ålder, och desto större blir den ju längre tid personen lyckas förbli 

rökfri. 
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1.6 Tidigare forskning 

I en litteratur review av Cahill m.fl. (2008) framkom starka bevis på att stöd individuellt eller 

i grupp samt farmakologisk behandling för att komma över nikotinbegäret direkt riktade till 

personer som försöker sluta röka, ökade sannolikheten att de också slutade. Insatserna visade 

effekter oavsett de erbjuds på arbetsplatsen eller någon annanstans.  

I Chan, Leung, Abdullah och Wong (2011) randomiserad kontrollstudie från Hong Kong, 

deltog vuxna rökare som inte ville sluta men som var intresserade att minska sin 

tobakskonsumtion.  Deltagarna delades slumpvis in i tre grupper; A1 fick rådgivning om 

rökreducering och information om nikotinersättningsmedel, A2 fick samma rådgivning men 

utan informationen om nikotinersättningsmedel och grupp B fick endast kort information om 

rökstopp. De flesta deltagare hade liknande rökningsmönster och historik vad gäller försök att 

sluta. Studien visade efter 6 månader att i grupperna A1 och A2 hade ett signifikant högre 

antal personer slutat röka (17,0%) än i grupp B (10,2%). 

Silagy, Lancaster, Stead och Mant (2007) undersökte effekten av nikotinersättning som en 

långsiktig rökavvänjning, där nikotinersättningsmedel jämfördes med placebo eller ingen 

behandling. Resultatet visade efter sex månaders uppföljning att nikotinersättning hade god 

effekt, men att nikotinersättning kombinerat med någon form av extra stöd från 

tobaksavvänjare var mer effektivt för att främja rökavväjningen. 

I en engelsk litteratur review påvisade Carson m.fl.(2009) fördelarna med att vidareutbilda 

vårdpersonal till tobaksavvänjare. Resultatet visade att det fanns fördelar för patienter med att 

ha vårdpersonal utbildade i rökavvänjning, och därmed kunde de pedagogiska fördelarna 

effektivt användas för att öka delaktigheten bland deltagarna. Det framkom att det var 

nödvändigt att professionella organisationer systematiskt arbetar effektivt med 

tobaksproblematiken för att ge den utrymme inom hälso- och sjukvården.  

I en annan brittisk litteratur review av Stephen, Weng, Shehzad och Leonardi- Bee, (2012), 

påvisades att de som röker har 33 procent högre risk till frånvaro än de som aldrig rökt. Syftet 

med studien var att bedöma sambandet mellan rökning och frånvaro hos förvärvsarbetande 

vuxna. Rökarna hade 2,74 fler frånvarodagar per år jämfört med icke-rökarna. De som rökt, 

men slutat hade 14 procent ökad risk till frånvaro jämfört med icke-rökarna. Resultatet visar 

att kostnaden av frånvaro på grund av rökning i Storbritannien under 2011 uppgavs till 1,4 

biljoner pund, som motsvarar ungefär 50 miljoner arbetsdagar.  
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1.7 Teoretisk referensram. 

Begreppet KASAM- Känsla av sammanhang, utvecklades av Antonovsky. Antonovsky utgår 

ifrån hur det kommer sig att människor som drabbas av livets alla möjliga påfrestningar ändå 

förblir friska och i somliga fall dessutom vidareutvecklas och växer som människor. Teorin 

antar att hälsa uppkommer då individen har en känsla av sammanhang och finner mening med 

sin tillvaro (Antonovsky, 2005).  

Enligt Antonovsky (2005) innehåller KASAM tre viktiga begrepp: begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Det är ett holistiskt synsätt med fokus på det salutogena, det vill säga det 

friska och hälsofrämjande. Om känslan är hög inom samtliga tre komponenter innebär det att 

individen har ett starkt KASAM, har oftast de personer en bättre hälsa både fysiskt och 

psykiskt än de som har ett svagt KASAM. Om meningsfullhet finns med som grund kan 

begripligheten växa fram. Begriplighet kan förstås som att vilja och att kunna identifiera 

nuläget och förstå det.  Antonovsky menar att: 

Begriplighet är en förutsättning för hanterbarhet, i vilken utsträckning individen upplever inre 

och yttre stimuli som information som är strukturerad, sammanhängande och tydlig. Om 

kunskapen finns och vetskapen om hur individen kan gå tillväga för att lösa ett problem, blir 

det lättare att handskas med problemet då det uppstår (Antonovsky, 2005). 

Det andra begreppet, hanterbarhet, till vilken grad man upplever att det står resurser till ens 

förfogande för de krav man ställs inför och vilken tro individen har på en lösning. Detta kan 

ske antingen på egen hand eller med stöd och hjälp från omgivningen. Den som har en stor 

känsla av hanterbarhet kommer inte att känna sig som ett offer för omständigheterna när livet 

inte alltid tar den väg man önskade eller förväntade sig (Antonovsky, 2005).  

Det tredje och sista begreppet, meningsfullhet, är den grundläggande komponenten och anses 

vara den viktigaste. Antonovsky ser meningsfullhet som en motivationskomponent som är 

mer känslomässigt betonad. Den handlar om individens inre motivation och drivkrafter. Har 

individen ingen motivation kommer denne inte uppleva känslan av begriplighet eller 

hanterbarhet speciellt länge. Meningsfullhet kan kopplas till upplevelsen av utmaning och 

engagemang som är värd en fysisk och känslomässig investering. Om individen inte känner 

meningsfullhet så är inte intresset speciellt stort för att försöka förstå och hantera problemet. 

Känner individen en stor meningsfullhet till någonting så är chansen stor att denne ser till att 

skaffa sig resurser för att lösa det (Antonovsky, 2005). 
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1.8 Problemformulering 

Tobaksbruk kostar varje år stora pengar för samhället som för den enskilda individen, 

samtidigt som det införs alltmer begränsningar för tobaksbruk. Företagshälsovården är en 

viktig aktör i det förebyggande arbetet med att minska tobaksbruket. Den har en naturlig 

koppling till stora personalgrupper och kan därför med begränsade insatser nå goda resultat. 

Det är företagssköterskan som är aktören ute på arbetsplatserna och driver aktiviteterna. Det 

finns ingen heltäckande studie över hur företagssköterskan arbetar med tobaksbruk. Det är 

därför av intresse att se hur det praktiska arbetet går till.  

 

2 SYFTE  

Syftet med studien var att beskriva hur företagssköterskan arbetar med tobaksfrågor.  

 

3 METOD 

Studien har en beskrivande design med en induktiv kvalitativ ansats. För att fånga fenomenet 

hur företagssköterskan arbetar med tobaksfrågor valdes en kvalitativ semistrukturerad intervju 

vilket enligt Polit och Beck (2012) och Kvale och Brinkman (2009) är en lämplig metod när 

det finns intresse av att få personliga erfarenheter och upplevelser. Metoden ger även den 

intervjuade möjligheten att med egna ord beskriva en händelse (Kvale & Brinkman, 2009). 

 

3.1 Urval 

Ett strategiskt urval användes för deltagande i studien. De kriterier som ställdes var att 

deltagaren skulle vara företagssköterska och arbetat inom företagshälsovården i minst ett år. 

Ytterligare kriterier som var önskvärda var att deltagarna skulle vara i olika åldrar och av 

olika kön. Verksamhetschefer vid fyra företag inom företagshälsovården kontaktades med ett 

informationsbrev om godkännande av studien (Bilaga 1). I brevet ombads 

verksamhetscheferna föreslå företagssköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna. När 

namn erhållits på sex företagssköterskor kontaktades dessa via telefon. Informationsbrev 

skickades till studiedeltagarna innan bokat intervjutillfälle (Bilaga 2). 
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Deltagarna i studien arbetade alla som företagssköterskor i ett län i Mellansverige. Fem av 

deltagande var kvinnor och en var man, i åldern mellan 40 och 63 år (md 50 år) och de hade 

arbetat mellan 3 och 18 år (md 8,6 år) som företagssköterskor.  

 

3.2 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer, eftersom metoden 

gav företagssköteskorna möjlighet att fritt beskriva egna erfarenheter utifrån området och hur 

de arbetar med tobaksfrågor i sitt arbete (Kvale & Brinkman, 2009; Polit & Beck, 2012). 

Intervjuguiden innehöll sex semistrukturerade frågor (bilaga 3) som var kortfattade och 

öppna. I samtliga intervjuer användes samma öppningsfråga ” Beskriv hur du arbetar med 

tobaksfrågor”. Följdfrågorna ställdes fortlöpande beroende på svaren.  

Intervjuerna genomfördes på olika företagshälsor i länet. Företagssköterskorna ombads boka 

ett rum i förväg på deras arbetsplats för att kunna genomföra intervjun ostört. I samband med 

intervjun gavs muntlig information om studien och dess syfte och deltagarna fick underteckna 

samtyckesformulär (bilaga 4). Varje intervju pågick mellan ca 25-45 minuter och spelades in 

med deltagarnas tillåtelse.  

 

3.3 Databearbetning och analys 

Intervjuerna analyserades med manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Med det manifesta innehållet menas det som direkt uttrycks i texten. 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant till text (Polit & Beck, 2012). Varje 

intervju fick en kod för att identifieringen av personen inte skulle vara möjlig (Kvale & 

Brinkman, 2009). Därefter avlyssnades de inspelade intervjuerna, och den transkriberade 

texten lästes ett flertal gånger för att få en ökad förståelse av helheten i varje intervju. Efter 

det valdes meningsenheter ut från texten, det vill säga ord eller meningar som svarade mot 

studiens syfte lades in i en tabell i ett Worddokument (se Tabell 1). I nästa steg kondenserades 

och kodades meningsenheterna, vilket innebar att texten kortades ner utan att kärnan i dess 

innehåll förlorades samt att en etikett sattes på dess innehåll. I nästa steg jämfördes koderna 

med varandra och de med liknande innehåll bildade fyra underkategorier och en 

huvudkategori (Graneheim & Lundman, 2004) (se Tabell 1). 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen.  

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Det är mest i 
hälsokontroller som 
det alltid tas upp 
tobaksfrågor, då är 
det i motiverande 
samtal som vi arbetar 
utifrån o beroende 
var de själva är i det 
här, det är i mötet 
med hälsokontroller. 
 
 

Arbetar individuellt 
i form av 
hälsokontroller med 
motiverande samtal 
när det gäller tobak. 

Tobaksfrågan tas 
alltid upp på 
hälsokontrollerna 
utifrån MI. 

Tar tobaksanamnes 
utifrån MI vid 
hälsokontroll 

Strategier i  
det 
tobakspreventiva 
arbetet 

Men då är det 
arbetsgivaren som 
betalar, ibland finns 
det tobaksanvändare 
som hoppar på det 
tåget och ser det som 
en positiv möjlighet 
att sluta. 
 

Arbetsgivaren står 
för alla kostnader 
och rökare ser det 
som en positiv 
möjlighet att sluta. 

Rökare ser 
möjligheter då 
arbetsgivaren 
betalar. 

Anpassar behoven 
utifrån företagen 

Att sluta röka är en 
process, där är det 
viktigt att identifiera 
de små framstegen o 
synliggöra det för 
individen så att man 
ser de små stegen för 
att hålla 
motivationen. 

Att sluta röka är en 
process, och det är 
viktigt att 
synliggöra de små 
framstegen för att 
hålla motivationen. 
 

Identifiera och 
synliggöra de små 
framstegen. 

Individanpassar 
rådgivningen 

 

 

3.4 Etiska överväganden 

Det finns fyra grundläggande övervägande principer när det gäller forskning som måste 

beaktas i alla relationer med människor och som skall tas hänsyn till i alla studier där 

människor är involverade. Den första, autonomiprincipen, innebär att människans integritet 

och värdighet ska bevaras. Den andra är principen, att göra gott, går ut på att bidra till ny 

kunskap och vara till nytta för omvärlden. Därefter följer tredje principen, att inte skada, 

vilket betyder att ingen får utsättas för skada, utan att deltagarnas säkerhet måste garanteras. 

Den fjärde och sista principen handlar om rättvisa och den innebär att alla människor ska 

behandlas lika (Northern Nurses´ Federation, 2003). 
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Ovanstående krav uppfylldes genom att de utvalda deltagarna informerades både skriftligt och 

muntligt om studien, de fick också veta att intervjuerna spelas in och de tillfrågades även om 

tillstånd till detta. Innan påbörjad intervju fick deltagarna skriva på en blankett för informerat 

samtycke (bilaga 4). De fick avbryta intervjun utan vidare förklaring när de själva ville. De 

fick även information om att inga enskilda personer eller arbetsplatser kommer att nämnas i 

den färdiga uppsatsen och att allt inspelat material kommer att förstöras efter att uppsatsen 

blivit godkänd.  

 

4 RESULTAT 

Efter bearbetning av analysmaterialet från samtliga intervjuer framkom huvudkategorin: 

Strategier i det tobakspreventiva arbetet. Huvudkategorin innehöll fyra olika underkategorier 

som beskriver hur företagssköterskans arbetar med tobaksfrågan; Tar tobaksanamnes utifrån 

motiverande samtal (MI) vid hälsokontroll, Identifierar motivationen, Individanpassar 

rådgivningen samt Anpassar behoven utifrån företagen (se Tabell 2). Citat från intervjuerna 

används i resultatet. För att värna om deltagarnas konfidentialitet har ett nummer satts efter 

citaten. 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier. 

Huvudkategori Underkategori 

Strategier i det tobakspreventiva arbetet Tar tobaksanamnes utifrån MI vid 
hälsokontroll 

Identifierar motivationen 

Individanpassar rådgivningen 

Anpassar behoven utifrån företagen 

 

 

4.1 Strategier i det tobakspreventiva arbetet 

Företagssköterskorna använde sig av olika strategier på samtliga företagshälsovårder i det 

tobakspreventiva arbetet. Den strategi som företagssköterskan började med var att ta 

tobaksanamnes utifrån MI vid hälsokontroller. För att den anställde sedan skulle få fortsatt 
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stöd i att sluta röka var det viktigt att identifiera motivationen. Om ingen motivation fanns, 

gavs heller inget stöd. Däremot när en motivation fanns individanpassades rådgivningen. För 

att lyckas i tobaksarbetet var det av viktigt att behoven anpassades utifrån företagen. 

 

4.1.1  Tar tobaksanamnes utifrån MI vid hälsokontroll 

I intervjuerna framkom att företagssköterskorna erbjuder hälsokontroller till de anställda. 

Syftet med hälsokontrollerna är att kunna arbeta förebyggande genom att samtala med 

individen om dennes levnadsvanor och eventuella riskfaktorer. Några av företagssköterskorna 

berättade att de utgick ifrån ett formulär under hälsokontrollerna. De diskuterade formuläret 

tillsammans med den anställda där företagssköterskan kunde fråga och påverka individen och 

se om motivation fanns för förändring av livsstilen. 

Att lyfta fram tobaksfrågan och ge den tyngd var en viktig del i vid hälsokontrollen. Frågan 

diskuterades även med de anställda som aldrig rökt eller som slutat för länge sedan. ”Det är 

mest i hälsokontroller som det alltid tas upp tobaksfrågor, då är det i motiverande samtal som 

vi arbetar utifrån o beroende var de själva är i det här, det är i mötet med 

hälsokontroller”(intervju 3). 

Företagssköterskorna poängterade att tobaksinformationen var viktig vid hälsokontrollerna, 

men att alltid först få den anställdes tillstånd att delge informationen. Det är en grundläggande 

del i det motiverande samtalet. Det sistnämnda var viktigt för att visa respekt för individens 

ställningstagande. ”Jag frågar också om de vill ha information. Du kan aldrig tränga dig på 

dem utan de måste själva bli sugna och intresserade och ta steget”(intervju 4). En av 

företagssköterskorna uttryckte att det är den anställda som bestämmer och känner hur 

motiverad denne är att ta emot informationen. Det beskrevs att det var svårare att få gehör hos 

den yngre generationen, de var inte lika mottagliga för information på samma sätt som de 

äldre.  

Några av företagssköterskorna beskrev att motiverande samtal i samband med 

hälsokontrollerna ökar möjligheten till förändring hos individen. De menade att det bygger på 

tydlighet och därmed förståelse för samtalsprocessen. I samtalet kan den anställdes egna 

tankar och idéer om det aktuella beteendet och möjligheter till förändring lockas fram, och på 

det viset ger samtalet effekt. Det är ett viktigt redskap som företagssköterskorna ville lyfta 

fram, som ytterligare kunde hjälpa den anställda med sitt beslut. 
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Inom företagshälsan var hälsokontroller det effektivaste sättet att arbeta med tobaksfrågan 

enligt företagssköterskorna. Där hade de möjlighet att nå de anställda individuellt och få 

personlig kontakt. Det var emellertid svårt att nå de unga genom hälsokontrollerna eftersom 

dessa ofta är åldersrelaterade. Det finns skillnad mellan små och stora företag, där de större 

oftare erbjuder hälsokontroll för alla, oberoende ålder. Några av företagssköterskorna nämnde 

hur viktigt det är satsa på de unga anställda för att i tid verkligen lyckas med det 

förebyggande arbetet.  

Innan ett avtal om hälsokontroller undertecknades med företaget skall det vara klarlagt att det 

ges tillstånd till eventuell uppföljning, detta för att vara säker på att få kostnadstäckning. En 

av företagssköterskorna upplevde att det var en av de viktigaste delarna i hälsokontrollerna, 

för att veta hur mycket tid som kunde läggs på att hjälpa och stödja de anställda. 

 

4.1.2  Identifierar motivationen 

Företagssköterskorna påtalade att det var viktigt att den anställde var motiverad och hade 

viljan att sluta röka för att de skulle få ytterligare stöd. Fanns inte motivationen för att sluta 

med tobak, erbjöds inte stöd för det. ”Har de inte egen motivation så erbjuder jag inte denna 

hjälp utan de får vänta tills de kommer på själva att de vill sluta”(intervju 1). En av 

företagssköterskorna berättade att motivationen oftast börjar med en svag känsla av 

otillfredsställelse som övergår till intresse att sluta röka.  När det blev tillräckligt viktigt för 

individen, blir denne mer beredd att göra ett aktivt val. Enligt företagssköterskan fattas 

beslutet, ett aktivt val, som leder till handling. Det här valet kan vara både hel- och 

halvhjärtat.  

Om det fanns vilja och intresse för livsstilsförändring hos den anställde, gav 

företagssköterskorna det stöd som behövdes för att stärka självförtroendet, för att kunna 

åstadkomma förändringen. Men förändringsviljan och beslutet måste finnas vid mötet med 

företagssköterskan. En av företagssköterskorna menade att om individen vill åstadkomma en 

förändring måste denne gå till källan och till botten med saken för att förstå och hitta viljan 

till förändring. Det visade sig också att den som bestämt sig helhjärtat och slutade, sällan hade 

problem att sluta. ”Det som är slående är att när en person verkligen har bestämt sig, på 

riktigt bestämt sig då slutar personen och då är det sällan problem”(intervju 6). 
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Företagssköterskorna beskrev att informationen är en viktig del i det stödjande arbetet med 

tobaksavvänjning, oberoende av vilken typ av tobakskonsumtion det gäller. De beskrev att 

den kunde se olika ut och att den utgår från individens förutsättningar, för att stödja han/henne 

i processen. Det framkom hos en del av företagssköteskorna hur viktigt det var att i processen 

förbereda den anställde om eventuella reaktioner som kan uppstå vid rökstopp. Information 

om förväntade reaktioner kunde stärka den anställde i sin vardag, med vetskapen om att det 

kommer att bli lättare framöver, och därmed inte ge upp så lätt. En annan viktig detalj som en 

av företagssköterskorna nämnde var att synliggöra framstegen hos individen, även om de var 

små framsteg i processen”… viktigt att identifiera de små framstegen o synliggöra det för 

individen så att man ser de små stegen för att hålla motivationen”(intervju 2). 

Enligt företagssköterskorna hade uppföljningen en stor roll i stödet för den anställda. De 

bokade nya mottagningstider till nästa träff med den anställde eller kontaktade dem per 

telefon efter besöket. Det som var viktigt var att känna till avtalet med företaget innan det 

bokades en ny tid med den anställda, för att försäkra sig om att det var en giltig 

debiteringsgrund. 

 

4.1.3  Individanpassar rådgivningen 

Företagssköterskorna ansåg att individanpassad rådgivning, uppmuntran och uppföljning var 

nödvändiga inslag för att få ett lyckat resultat vid tobaksavvänjning. Det kunde vara fråga om 

samtal om återfallsprevention, uppföljning, behandlingen eller nedtrappning av läkemedel 

eller med nikotinersättningsmedel. Några av företagssköterskorna menade att för att klara av 

livsstilsförändringen måste individen gå till botten och förstå varför förändringen måste göras. 

Enskild tobaksavväjning kan vara svårt och kan kräva hög kompetens eller erfarenhet av 

företagssköterskan på en individuell nivå. ”Det är svårt att ge information. Jag har märkt att 

det är så olika från person till person”(intervju 6). 

Det beskrevs av företagssköterskorna att de huvudsakligen arbetade med individuell 

rådgivning eftersom de ansåg att den fungerade bättre än rådgivning i grupp. Den individuella 

handledningen gav möjlighet till mer personlig dialog med den anställde. Upplägget kunde 

dock se olika ut, beroende på vilken åtgärd i behandlingen som valdes. Det kunde vara fråga 

om stöd med olika upplägg eller hur läkemedel eller nikotinersättningsmedel skulle användas 

på rätt sätt. ”Det är skillnad om en person tar hjälpmedel t.ex. Champix då kan jag välja ett 
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upplägg än om en person ska försöka sluta utan hjälpmedel då kan jag tänka mig ett annat 

upplägg”(intervju 1). 

För de företagssköterskor som arbetade mer med tobaksavväjning var det viktigt att kunna 

välja en bra metod som passade den anställde, som ökade dennes känsla för att verkligen 

lyckas. Beroende vad som valdes tillsammans med individen följdes det valda upplägget och 

bokade tid framöver för att stöda och motivera på sikt. 

Företagssköterskorna menade att återfall kunde ses som ett orsaksamband mellan välmående, 

arbete och fritid. Det kunde vara negativa känslomässiga tillstånd i början av tobaksstoppet, 

som var vanliga orsaker till återfall. En av företagssköterskorna gav ett exempel; när hon 

träffade den anställde individuellt kunde hon lättare känna in läget och på det sättet hindra 

återfall genom att stödja individen. Det kunde vara något som inträffat i livet när individen 

håller på att bli tobaksfri, något tråkigt hade hänt på arbetsplatsen som orsakade ett sug och 

som kunde orsaka återfall. ”Oftast är det att man tar snusen eller ciggen för att lugna ner 

upplevd situation, kan jämföras med alkohol, återfall är lätt när man får något 

problem”(intervju 4). 

 

4.1.4  Anpassar behoven utifrån företagen 

Under intervjuerna framkom det att företagssköterskorna jobbade mer på uppdrag av kund. 

Några av företagssköterskorna hade mest mindre företag som kunder, andra jobbade mer med 

större företag. Behoven skiljde sig åt mellan de stora och de små företagen, därför ser 

innehållet i tjänsterna olika ut beroende på varje enskilt företags val. Det som uppkom i 

studien var att företagssköterskorna arbetade mest med individuella samtal mot företagen. ”Vi 

jobbar mot företaget i individuella samtal. Man kan ju alltid erbjuda föreläsningar om 

motivation om ex livstilsvanor. Arbeta förebyggande för dem som vill göra 

förändring”(intervju 1). 

Vid intervjuerna framkom att tobaksfrågan inte var högt prioriterad hos arbetsgivaren, 

eftersom det fanns annat som prioriterades högre, t.ex. alkohol och droger. ”Arbetsgivaren 

driver väl inte det aktivt kan jag tycka när det handlar om tobaksfrågan”(Intervju 3). Några 

av företagssköterskorna menade att det fanns arbetsgivare som inte ansåg att det var deras sak 

att bestämma över de anställdas levnadsvanor. Det fanns dock även arbetsgivare som såg 

fördelar med tobaksfria arbetsplatser. 
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Enligt företagssköterskorna var de flesta arbetsgivare mycket nöjda med vad 

företagshälsovården kunde erbjuda deras företag genom hälsokontroller. En av 

företagssköterskorna menade att arbetsgivaren får ut mer av hälsokontroller när det gällde 

tobaksfrågor och ville därför inte betala i förväg för förebyggande samtal, som kanske inte 

skulle ge något. Vissa av företagen vill att företagssköterskorna kommer ut och informerar, 

medan andra vill ha hälsokontroller. De flesta vill ha någonting, och då lämnar 

företagssköterskan fram förslag eller lämnar en sammanställning på det arbete de har gjort. En 

del av de större företagen som inlett en tobaksfri arbetsplats hade bättre förutsättningar för att 

arbeta fram en policy. ”Det känns mer svårt för arbetsgivare inom den privata sektorn att 

komma med att säga att ingen får röka. Det här med rökning är fortfarande svårt för vissa 

arbetsgivare att ta tag i”(Intervju 6). 

Företagssköterskorna beskrev att de hade kontakt med arbetsgivaren och kunde informera 

dem om nyttan med tobaksavväjning och några av företagssköterskorna hade givit 

grundläggande information om tobaksfri arbetsplats med förslag till upplägg om en 

tobakspolicy på företaget. De företagssköterskor som arbetade med tobakspolicyn menade att 

det var viktigt att arbeta fram ett hållbart upplägg, för att lättare kunna förankra det hos de 

små företagen. De flesta företagen som ville verka för en tobaksfri arbetsplats önskade 

tobaksavväjning i grupp. Men det visade sig vara svårt att få ihop grupper på företagen. En 

del av företagssköterskorna uppgav att det krävdes förankring hos de anställda när de arbetade 

på uppdrag från arbetsgivaren för att lyckas leverera tjänsten till arbetsgivaren. I fallen med de 

mindre privata företagen framkom det att det är svårare för dessa att arbeta fram en policy och 

kräva att ingen får röka på arbetsplatsen.  Det är arbetsgivarens beslut och ansvar att gå med 

en välarbetad kampanj till de anställda. ”Det är arbetsgivarens initiativ att gå ut med 

kampanjerna, efter att jag har informerat dem”(intervju 5).  

Några av företagssköterskorna berättade att det som kunde vara utmanande för dem var när 

ledningen bestämt sig för en tobaksfri arbetsplats utan att ha förankrat det hos de anställda. Då 

gäller det att få dessa motiverade för att på så sätt lyckas med uppdraget. Det framkom att det 

även fanns fördelar med arbetsplatser som infört tobakspolicy, där arbetsgivaren stod för en 

del av kostnaderna för att uppmuntra de anställda att sluta med tobak. Det var många av de 

anställda som såg det som positivt och tog det som sporre att sluta. Det beskrevs av att 

motivationen inför tobakspolicyn kunde förändras bland de anställda, det kunde sprida sig 

mellan dem och därmed öka den totala andelen som minskade sin användning eller till och 

med slutade helt. ”Kulturen på arbetsplatsen påverkar personalen. Om du har en chef som är 
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intresserad så påverkar det ju positivt. Om han inte är fanatiskt för då kan det ju bli motsatt 

effekt, chefens syn är viktigt i det hela”(intervju 4). 

Företagssköterskorna upplevde att de klarade uppgiften med den individuella rådgivningen 

samt kunna ge stöd i arbetet. Men en av företagssköterskorna kände otillräcklighet inför 

uppgiften mot arbetsgivaren på grund av att aldrig fått aktivt arbeta med detta. Hon tyckte att 

det krävdes en bredare utbildning för hennes del för att arbeta fram det hon upplevt tidigare i 

arbetslivet, de stora förändringar en tydlig tobakspolicy kan åstadkomma på en arbetsplats. 

”Det som speciellt bromsar mig är erfarenheten och kunskapen, men jag tror att detta är 

något som de vill ha hjälp med, idéer och förslag till” (intervju 6). 

 

4.2 Syntes 

Studien visar att företagssköterskorna alltid tar upp tobaksfrågan vid hälsokontrollerna. 

Genom motiverande samtal i mötet med den anställda kan företagssköterskan få effekt i 

dialogen och se var denne befinner sig i tanken. Om den anställde var motiverad till att sluta 

med tobak gavs stöd, men inte annars. Enligt företagssköterskorna föredrogs individanpassad 

rådgivning av de anställda medan arbetsgivaren helst ville erbjuda rådgivning i grupp för sina 

anställda. Företagssköterskorna arbetade på uppdrag av kund och de ansåg att tobaksfrågan 

inte var prioriterad bland arbetsgivarna, speciellt inte av de mindre företagen. Det framkom i 

resultatet att chefens inställning hade en betydande påverkan på kulturen på arbetsplatsen. Det 

framkommer att kontinuerlig utbildning och en personlig relation till företagen underlättar 

arbetet med förändringsarbetet för att få en tydlig och förankrad tobakspolicy. 
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5 DISKUSSION 

 

5.1 Metoddiskussion 

Intervjuguiden med semistrukturerade frågor upplevdes som ett bra stöd då författaren till den 

genomförda studien inte har någon tidigare vana av att intervjua. En styrka i den genomförda 

studien var att deltagarna var fem kvinnor och en man i olika åldrar och med olika långa 

yrkeserfarenhet som företagssköterskor. Att välja deltagare med varierande 

erfarenheter/upplevelser menar Graneheim och Lundman (2004) ökar möjligheten att belysa 

forskningsfrågan från olika aspekter. 

Urvalet av deltagare gjordes av verksamhetscheferna på de aktuella företagshälsorna utifrån 

ett antal uppsatta inklusionskriterier. Polit och Beck (2012) beskriver det som en 

grindvaktsfunktion, ”gatekeeper”. En gatekeeper är en person som hjälper till att hitta 

deltagare, utan den personen kan det vara svårt för forskaren att få tag i de deltagare de 

önskar. En funktion som kan ha medfört att verksamhetscheferna påverkade urvalet av 

deltagare som i sin tur kan ha påverkat resultatet i studien. Tre företagshälsor kontaktades för 

att få nå sex företagssköterskor till studien, dock resulterade det i endast fem 

företagssköterskor. Därför kontaktades ytterligare en företagshälsa under perioden för att få 

kontakt med den sjätte företagssköterskan, vilket lyckades. Anledningen till svårigheten att nå 

målsättningen med sex företagssköterskor kunde bero på att Landstingshälsan höll på att 

avvecklas under hösten 2013 och det påverkade de andra företagshälsorna. 

Ett alternativt urvalsförfarande hade varit att skicka en förfrågan om deltagare till alla 

företagssköterskor vid alla företagshälsor i länet och sedan själv plocka ut deltagare utifrån 

inklusionskriterierna bland dem som tackar ja. Det förfarandet bedömdes dock vara mer 

tidskrävande och i stället valdes att verksamhetscheferna fick göra urvalet av deltagare utifrån 

de uppsatta kriterierna.  

Enligt Polit och Beck (2012) är det viktigt att välja en avskild plats för intervjun för att 

stimulera en trygg och förtroendegivande atmosfär. Kvale och Brinkman (2009) beskriver att 

det även är viktigt att personen som intervjuas får bestämma tid och rum för intervjutillfället. I 

den genomförda studien hade deltagarna möjlighet att välja när intervjuerna skulle 

genomföras samt att de fick information om att välja en lugn och ostörd plats för intervjun. 

Fördelen med att intervjua är att få en personlig kontakt med deltagaren och därmed få en 

djupare förståelse för ett fenomen så som deltagaren upplever det i sitt sammanhang istället 
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för att skicka en enkät till informanten.  Dock visade det sig att vid två av intervjutillfällena 

uppstod tidsbrist som orsakade en stressad intervjusituation. Vid transkriberingen av de två 

intervjuerna observerade författaren att följdfrågor under intervjun var begränsade, vilket kan 

ha påverkat resultatet. 

Intervjuerna spelades in för att intervjuaren skulle kunna vara närvarande i samtalet och för att 

ingen väsentlig information skulle missas. Enligt Polit och Beck (2012) ökar det möjligheten 

till att få intervjuer av god kvalitet. En nackdel med ljudinspelning kan vara att deltagarna blir 

hämmad av bandspelaren och situationen kan kännas konstlagd. Som intervjuare inför denna 

studie försöktes ögonkontakt hållas med deltagaren för att inge känslan av en tryggare 

situation under intervjun, och för att lyfta uppmärksamheten från bandspelaren. Som 

intervjuare till denna studie försökte författaren till studien hitta en avslappnad kroppshållning 

för att återge en avspänd känsla och genom ett öppet sätt ställa följdfrågor så att deltagaren 

kunde leva sig in i sitt arbetssätt och på så sätt lättare återge hur hon går tillväga. Vid några av 

intervjuarna upplevdes det som att deltagaren slappnade av efteråt, när bandspelaren stängdes 

och berättade något mer avslappnat. Det berättades mest som en sammanfattning och en 

bekräftelse på den känsla som författaren till den genomförda studien fått under intervjun med 

deltagarna.  

Innehållsanalys valdes för att få en översikt över uttalanden om upplevelser och erfarenheter 

för att finna samband i skillnader och likheter. Därefter bearbetades innehållet i mindre 

enheter, kodades och namngavs.. Därefter grupperades materialet utefter gemensamma 

begrepp till olika underkategorier som formade en huvudkategori. Urvalet av meningsbärande 

enheter enligt Graneheim och Lundman (2004) kan påverka trovärdigheten, där de stora 

enheterna kan riskeras med att de innehåller mer än en företeelse. Om enheterna blir för små 

finns risken att materialet fragmenteras.  

Det är viktigt att kategorierna är fullständiga och ömsesidigt uteslutande, där alla 

meningsbärande enheter skall kunna tillhöra en relevant kategori och bara kunna hamna i en 

kategori. Enligt Polit och Beck (2012) innebär trovärdighet hur tillförlitlig studiens resultat 

och resultattolkning är. För att förstärka trovärdigheten i studien har studiens handledare 

granskat två genomförda analyser. I resultatdelen i arbetet har citat från intervjuer används 

vilket Lundman och Hällgren Granheim (2008), menar är ett sätt att ge läsaren möjlighet 

bedöma studiens giltighet. Citaten har avidentifierats och försetts med ett nummer för att 
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upprätthålla konfidentialiteten och för att visa att citaten kommer från olika informanter 

(Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012).  

Under intervjufasen har den egna förförståelsen kunnat tillgodoses för att få djup i intervjun 

och i resultatet genom att få en bild över hur företagssköterskan arbetar med tobaksfrågor. 

Graneheim och Lundman (2004) påvisar olika synsätt av förförståelse, genom att inte ta 

hänsyn till sin förförståelse kan information som har sin grund i tidigare erfarenhet mistas, 

samtidigt som tolkningar ofta sker omedvetet och därmed kan dessa inte helt bortses ifrån. De 

beskriver att forskare istället kan utnyttja sin förförståelse för att upptäcka ny kunskap och nå 

en djupare förståelse. Under analysprocessen har det varit viktigt att hålla tillbaka den egna 

förförståelsen och utgå från informanternas erfarenheter.  

Det som kan minska överförbarheten i denna studie var att antalet informanter var relativt få. I 

studien valdes företagssköterskor i ett län, från fyra olika privata företag. Landstingshälsan 

kontaktades inte i länet på grund av att den skulle avvecklas under hösten 2013. De rådande 

förutsättningarna i företagen måste beaktas om det genomförs en motsvarande forskning i ett 

annat län. Likväl är denna forskningsfråga intressant då det tidigare inte gjorts motsvarande 

forskning i Sverige.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i den genomförda studien består av en huvudkategori och fyra underkategorier. 

Resultatdiskussionen förs utifrån de fyra underkategorierna där företagssköterskan; tar 

tobaksanamnes utifrån MI vid hälsokontroll, identifierar motivationen, individanpassar 

rådgivningen och anpassar behoven utifrån företagen. 

 

5.2.1 Tar tobaksnamnens utifrån MI vid hälsokontroll 

I resultatet framkom att företagssköterskorna diskuterade tobaksfrågor vid varje hälsokontroll 

med den anställda, eftersom det enligt företagssköterskorna anses vara det mest effektiva 

sättet. Syftet med hälsokontrollerna var att kunna arbeta förebyggande genom att samtala med 

den anställda om dennes levnadsvanor och eventuella riskfaktorer. Där hade de möjlighet att 

nå de anställda individuellt och få personlig kontakt. Det framkom hur viktigt det var att få 

den anställdas tillstånd att ge information för att försöka väcka individens intresse och därmed 
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kunna bli motiverad under hälsokontrollen. Företagssköterskorna liksom Naumanen (2007), 

ansåg att genom hälsokontroller kunde de bidra till en förbättrad hälsa och större 

tillfredsställelse av tjänsterna hos de anställda. Resultatet i den genomförda studien visade att 

motiverande samtal (MI) i samband med hälsokontrollerna ökade möjligheten till förändring 

hos individen. Liknande resultat visade en svensk studie där sjuksköterskan med hjälp av MI 

kunde hjälpa patienten att förstå sin livsstil (Brobeck, Bergh, Odencrants & Hildingh, 2011). 

Under MI-samtalet kunde företagssköterskorna identifiera vilken motivationsnivå den 

anställde befann sig och utifrån den gå vidare och förhoppningsvis öka förståelsen för nyttan 

av att sluta med tobak. Även Banduras (1977) teori bygger på människans tro på sin förmåga 

att nå resultat via ett visst beteende, med andra ord ”self-efficacy” (självförmåga). 

Självförmåga är antagligen den viktigaste och mest nödvändiga förutsättningen för att få till 

en förändring av ett beteende. Enligt Bandura (1997) så är det både individen och miljön som 

påverkar beteendet. Självförmågan motsvarar den syn individen har på sig själv och den 

potential han eller hon anser sig ha för att utföra en särskild handling. Att stödja 

självförmågan är därför en viktig del i företagssköterskans arbete. Även Korpershoek , van 

der Bijl och Hafsteinsdóttir (2011) bekräftar nyttan av att förstärka självförmågan för att 

individen ska lyckas göra positiva beteendeförändringar.  

En svårighet som beskrevs av företagssköterskorna, var att nå de unga anställda via 

hälsokontrollerna, eftersom dessa ofta var åldersrelaterade. Det framkom att åldersrelaterade 

hälsokontroller kunde bero på att företagen var kostnadsmedvetna, där de unga inte ansågs 

vara i behov av hälsokontroller, eftersom det var de äldre som började visa sjukdomstecken. 

Enligt Ziehes (2011) forskning framkommer att alla val och möjligheter som finns i samhället 

gör att de unga anställda behöver rutiner och vägledning för att känna sig trygga. Möjligheten 

att välja själv och skapa sitt eget liv är positiv, men samtidigt finns en press att välja rätt för 

att lyckas (Thomas Ziehes, 2011). Författaren till den genomförda studien menar att de unga 

medarbetarna kan ha en stark individualistisk hållning medan arbetsgivaren har en mer 

kollektiv syn på sina anställda. Därmed skulle det vara viktigt att de unga anställda har en 

tidig kontakt med företagssköterkan för att ge dem stöd i det hälsofrämjande valet. 

Det var skillnad mellan små och stora företag, där de större oftare erbjöd hälsokontroll för 

alla, oberoende ålder. Resultatet i den genomförda studien visade på vikten av att lägga 

resurser på de unga, eftersom de var svåra att nå. Det var emellertid strategiskt viktigt att 

lägga resurser på de unga, och försöka fånga upp dessa i ett tidigt skede, för att förhindra 

framtida skador. Om de unga inte nåddes, fanns det stor risk att de utvecklade 
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tobaksrelaterade sjukdomar, som uppmärksammades först långt senare på de åldersrelaterade 

hälsokontrollena. Utmaningen var att få de unga anställda medvetna om företagssköterskans 

möjligheter att ge dem en friskare tillvaro. Även Naumanen-Tuomela (2001) menar att 

företagssköterskorna är viktiga experter för de anställda, för att kunna arbeta på ett holistiskt 

sätt för att se den anställdas behov.  

 

5.2.2  Identifierar motivationen 

I resultatet framkom att företagssköterskan försökte identifiera om den anställde hade 

motivationen till livsstilsförändringen för att sluta, eller minska, sitt tobaksbruk. Det som var 

motiverande kunde se olika ut hos varje individ.  Armitage och Arden (2008) poängterar att 

individens motivation och vilja att sluta röka är viktig, och måste förstärkas för att uppnå en 

ökad effektivitet vid rökavvänjning. Även Fagerström (2001) menar att det viktigaste för att 

kunna hjälpa rökaren att sluta är att först bedöma rökarens motivation och grad av beroende. 

Annan forskning visar att motivationen för att sluta röka varierar beroende på individens grad 

av beredskap för att sluta (Reime, Retner, Seidenstücker, Janssen & Novak, 2006). 

Antonovskys (2005) begrepp meningsfullhet kan ses som en motivationskomponent. Om den 

anställde inte upplever meningsfullhet är inte intresset speciellt stort för att försöka förstå och 

göra en förändring. Om den anställde däremot upplever meningsfullhet till att sluta med 

tobaksbruket är chansen större att denne ser till att skaffa sig resurser för att lyckas 

(Antonovsky, 2005). 

En svårighet som beskrevs av några företagssköteskor var att se om avtalet med företaget 

innefattade rätt till individuell rådgivning för den anställda, eller om företagssköterskan fick 

hänvisa individen vidare till andra mottagningar. Den genomförda studien visade hur viktigt 

det är att arbeta fram en bra relation mellan företagssköterska och den ansällda för att få 

kontinuitet i processen att sluta röka. Om processen bryts till exempel genom att den anställde 

blir remitterad vidare någon annanstans finns det stor risk att motivationen försvinner 

eftersom kontakten/relationen med företagssköterskan upphörde. Då ska motsvarande relation 

byggas upp på nytt med någon annan. Enligt FHI (2009, 2012) finns tobaksavvänjare på olika 

vårdcentraler, samtidigt uppges att sköterskor/beteendevetare arbetar i genomsnitt två timmar 

per vecka med tobaksavvänjning med stora lokala variationer och avvänjer i medeltal 23 

patienter per år. Det framkommer att på många håll är prioriteringen av tobaksavvänjning låg 

på vårdcentralerna och alltför lite ekonomiska medel satsas trots att tobaksbruket står för den 



 

23 
 

största sjukdomsbördan i Sverige. Det beräknas kosta samhället ungefär 30 miljarder kronor 

och de flesta av de 1,6 miljoner människor som brukar tobak dagligen vill sluta med sitt 

tobaksanvändande. Tobaksavvänjning tillhör vårdens mest kostnadseffektiva åtgärder (FHI 

2009, 2012). Företagssköterskan har en central roll i det tobaksförebyggande arbetet då hon 

har större möjligheter till att bygga upp relationer med de anställda och därigenom öka 

möjligheterna för dem att nå sina mål. 

 

5.2.3  Individanpassar rådgivningen 

Resultatet visade att företagssköterskorna gav individanpassad rådgivning i tobaksfrågor för 

att kunna stödja den anställdas beslut. Även Cahill m.fl. (2008) påvisade att riktade åtgärder 

till den enskilda rökaren, oberoende ålder, ökar sannolikheten för att lyckas sluta röka. De 

åtgärder som gav mest effekt var rådgivning, individuellt och i grupp. För att kunna ge detta 

menar även Cummings m.fl. (2004) att människor behöver information om tobaksbruket 

medan Cunningham m.fl. (2006) poängterar att det var av betydelse hur informationen ges till 

den anställde för att ha avsedd effekt. Företagssköterskorna menade att individanpassad 

rådgivning kunde vara fråga om återfallsprevention, uppföljning, behandlingen eller 

nedtrappning av läkemedel och nikotinersättningsmedel. Den individuella rådgivningen 

fungerade bra och gav möjlighet till personlig dialog och en vilja hos den anställda att 

fortsätta träffa företagssköterskan. Även Naumanen-Tuomela (2001) beskriver att de anställda 

som hade hälsoproblem, och lyckats ändra på sina livstilsvanor via företagssköterskans 

hälsosamtal, upplevde att det hade påverkat deras hälsotillstånd positivt.  

Resultatet visade att en del av företassköterskorna upplevde att de hade kunskapen att leva 

upp till de anställdas förväntningar om hur de arbetar med tobaksfrågan för att kunna 

individanpassa rådgivningen, medan andra ansåg sig ha svårt med det. Företagssköterskorna 

som hade den grundläggande utbildningen eller erfarenheten ansåg sig vara kompetenta att 

arbeta med de krävande uppgifterna gentemot företaget så väl som för de anställda. 

Författaren till den genomförda studien anser att förtagssköterskan måste känna sig säker och 

trygg i sin roll, för att den anställde skall få motsvarande känsla och inte tappa sin motivation. 

Hänvisat till Antonovskys (2005) teori, kände företagssköterskorna sig trygga med uppgiften 

att arbeta med tobaksfrågor till skillnad från de företassköterskor som saknade erfarenheten av 

tobaksavväjning eller hur de arbetar med tobaksfria arbetsplatser. Därmed kunde de erfarna 

företagssköterskorna enligt författaren till den genomförda studien ge den individanpassade 
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rådgivningen enligt KASAM:s tre komponenter för att minska tobaksanvändandet hos de 

anställda. 

 

5.2.4 Anpassar behoven utifrån företagen 

I resultatet framkom att tobaksfrågan inte var högt prioriterad bland arbetsgivarna. De 

företagssköterskor som aktivt arbetade med tobaksfrågor menade att tobaksavväjning och 

rökfria arbetsplatser underlättade införandet av tobaksfria arbetsplatser. Därmed kan 

företagssköterskans hälsofrämjande arbete enligt Antonovsky (2005) bidra till större 

förståelse för företagshälsovård hos företagen och en bättre känsla av sammanhang hos de 

anställda vid anpassandet utifrån företagets behov.  

Resultatet visade att några av företagssköterskorna anpassade behoven utifrån företagen om 

tobaksfria arbetsplatser och vilka tjänster de kunde erbjuda företaget. Även Naumanen (2006) 

menar hur viktigt det var att arbetsledningen har en positiv syn för att stödja och främja hälsa 

tillsammans med företagshälsovården. Ur ett liknande perspektiv visar Halpern och 

Humphrey Taylor (2009) att det fanns brist i form av stöd bland arbetsgivare och de anställda, 

trots att arbetsgivaren såg de ekonomiska fördelarna med tobaksfria arbetsplatser. Att 

effektivt stödja arbetsplatserna med olika projekt för rökavväjning skulle behövas. Även 

resultatet i den genomförda studien visade hur svårt det var att nå de små företagen när det 

gällde att arbeta för en tobaksfri arbetsplats. Företagssköterskan har mycket stöd att få, både i 

forskning och i lagrum, för det tobakspreventiva arbetet. Det kan ses som möjliggörare i det 

praktiska arbetet att införa tobakspolicy på företagen, och även motivera stöd till de anställda 

att kunna leva upp till den.  Även Wilkinson (2008) menar att policyn kan där med ge 

riktlinjer som stöder och utvecklar strategier för att förbättra eller bibehålla hälsa samt stödjer 

den hälsofrämjande arbetskulturen. Även Fichtenberg och Glantz (2002) studie visade att 

arbetsplatser med tobakspolicy inte enbart skyddar mot passiv rökning utan även 

uppmuntrade till rökstopp eller till minskning av sin tobakskonsumtion. Därmed menar 

Stephen m.fl. (2012) att begriplighet behövs i form av kunskap för att förstå att rökstopp 

genererar minskad sjukfrånvaro och därmed minskade kostnader för företaget. Författaren till 

den genomförda studien menar att det ytterligare förstärker företagssköterskans viktiga roll 

med att stödja arbetsgivaren i arbetet med tobaksfrågor för att få friskare anställda. Resultatet 

i studien visade hur företagssköterskan effektivt kan arbeta med de små företagen för att se 

även den ekonomiska vinsten med att arbeta med tobaksfrågor. 
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5.3 Slutsats 

De åtgärder som gav mest effekt för att minska tobaksbruket på arbetsplatserna var 

rådgivning, individuellt och i grupp, det visade sig emellertid vara svårt att få ihop grupper. 

Individuella hälsokontroller var enligt företagssköterskorna det effektivaste sättet att nå de 

anställda, där hade de möjlighet att få individuell och personlig kontakt. Att nå de unga 

anställda var dock en utmaning, men en betydelsefullt sådan. Motivation var den avgörande 

framgångsfaktorn hos den enskilde för att lyckas sluta använda tobak. Genom motiverande 

samtal kunde företagssköterskan stödja den anställda och dela information. För att arbeta 

effektivt och kunna möta upp mot företagens förväntningar och krav behövdes kontinuerlig 

kompetensutveckling. Det framkom att ett konsultativt förhållningssätt och hög kompetens 

hos företagssköterskan var viktigt för att få tyngd i dialogen med företagen, men också för att 

främja den långsiktiga relationen. Företagssköterskan kan vara en stödjande resurs i ett 

förändringsarbete för att skapa tobaksfria arbetsplatser. För att nå syftet med hälsofrämjande 

arbetsplatser kan det även innebära att hantera och vända motstånd och ointresse hos 

företagens anställda. Det gäller att arbeta med en holistisk syn för att se kundens behov och 

visa hur de kan tillgodoses. 

 

5.3.1 Kliniska implikationer  

Studien beskriver hur företagssköterskan kan vara en resurs i det tobakspreventiva arbetet på 

arbetsplatserna, och hur denne kan gå vidare för att ge tyngd i det tobaksförebyggande arbetet 

för att stödja samt vägleda de anställda och arbetsgivare. Studien visar hur företagssköterskan 

belyser tobaksfrågan för att tydligare se möjligheten hur denne kan gå tillväga för att arbeta 

vidare med frågan. 

Den kliniska nyttan med denna studie är att den visar att företagssköterskan är en resurs som 

står till buds för det tobakpreventiva arbetet på våra arbetsplatser, och syftar på vilka 

möjligheter företagssköterskan har för att nå resultat i den viktiga frågan.  
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5.3.2  Förslag till framtida forskning 

I studien ingår endast sex företagssköterskor i ett län i mellan Sverige. Därför skulle det vara 

av intresse att göra en mer omfattande undersökning där flera av landets delar ingår för att 

kunna se likheter och skillnader av resultatet i föreliggande studie. 

Förslag på framtida forskning är att jämföra företagssjuksköterskors upplevelser av det 

tobakspreventiva arbetet i olika delar av landet för att kunna ta del av varandras erfarenheter 

och genom dessa utveckla arbetet kring tobaksfrågan. 
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