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Abstrakt 

Bakgrund: Den etiska diskussionen inom folkhälsoarbetet karaktäriseras av en konflikt  

mellan paternalism och autonomi. Detta då folkhälsoarbetets populationsperspektiv medför att 

paternalism nyttjas trots att det sker på bekostnad av individers autonomi. Då respekt för  

autonomi är en etisk princip inom folkhälsoarbetet uppstår konflikten. Konflikten är tydlig 

inom interventionen rökfri arbetstid då rökförbud på arbetsplatsen antas inskränka rökande 

individers autonomi. Detta är ett antagande då diskussionen i hög utsträckning inte grundas i 

empiri. Syfte: Genom att undersöka rökande individers upplevelser av rökfri arbetstid, förstå 

förhållandet mellan paternalism och autonomi i folkhälsoarbete. Metod: Studien hade en  

kvalitativ, deduktiv ansats där empiri insamlades genom 5 semi-strukturerade intervjuer och 

analyserades med en direkt innehållsanalys. Resultat: Paternalism yttrades genom att delta-

garna inte fick möjlighet till deltagande och inflytande i implementeringsprocessen samt  

genom förbud och sanktioner vilka begränsade deras valfrihet. Autonomin genom att delta-

garna kände ansvar för sin och andras hälsa samt upplevde sig kunna kontrollera rökrelaterade 

beteenden. Slutsats: Resultaten visar att paternalism inskränkte rökande individers autonomi, 

vilket medförde en tvingad beteendeförändring. Detta föranledde ett ökat individuellt ansvar 

samtidigt som hinder som kan begränsa individens förmåga att ta ansvar inte beaktades.  

Dessa omständigheter tros sedermera kunna resultera i ”victim-blaming” och ökade skillnader 

i hälsa. 

Nyckelord: autonomi, etik, folkhälsoarbete, intervention, moral, paternalism, upplevelser.  
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1. Bakgrund 

Hälsa är ett brett begrepp som historiskt bedömts mot en patogen och medicinsk utgångspunkt 

vilket inneburit att det setts som frånvaro av sjukdom (Boorse, 1977). Detta tankesätt har  

vidare legat till grund för den biomedicinska ansatsen där hälsa anses existera då alla delar i 

kroppen fungerar optimalt (Nadioo & Wills, 2009: 7). Hälsobegreppet har dock utvecklats, 

vilket 1948 resulterade i att WHO angav definitionen ”health is a state of complete physical, 

mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.” (World 

Health Organization [WHO], 2003). Denna definition medförde att begreppet fick en holistisk 

framtoning och har därefter ansetts relatera till såväl arv och genetik som relationer, livsstils- 

och samhällsfaktorer (Dahlgren & Whitehead, 1992).  

1.1  Folkhälsoarbete 

Att främja hälsa och förebygga ohälsa på befolkningsnivå i grupper och samhällen benämns 

folkhälsoarbete (Koplan et al., 2009). Utvecklingen av hälsobegreppet har medfört att folk-

hälsoarbete idag karaktäriseras av i huvudsak två arbetssätt: 1) Preventivt arbete, vilket utgår 

från den biomedicinska ansatsen, där auktoriteter inom området ämnar förebygga sjukdom 

och ohälsa genom att fokusera på riskgrupper och riskfaktorer (Naidoo & Wills, 2009: 6). 

Denna typ av folkhälsoarbete inbegriper hälsoprogram eller interventioner där individen för-

väntas ta ansvar för sin hälsa genom beteendeförändringar i relation till val av livsstil (Mann, 

1997). 2) Hälsofrämjande arbete å andra sidan bygger på holism och utgörs av en ”process of 

enabling people to increase control over, and to improve, their health.” (WHO, 1986). Det 

hälsofrämjande arbetet har ett salutogent förhållningssätt (Antonovsky, 1996), vilket för folk-

hälsoarbetet inneburit åtgärder med fokus på resurser, engagemang och politiska strategier 

som genom sociala, kulturella, ekonomiska och miljömässiga determinanter, ämnar förbättra 

folkhälsan (Nutbeam, 1998). Hälsofrämjande arbete går dock inte enbart ut på arbete med 

olika determinanter utan även med att främja och få till stånd beteendeförändringar. För detta 

finns särskilda strategier som ämnar påverka människors attityder, motivation, övertygelser, 

värderingar och instinkter (Baum, 2008: 456). Hälsofrämjande arbete är även i hög utsträck-

ning förenat med empowerment, vilket syftar till att skapa möjligheter för människor att ta 

ansvar för sitt liv (Naidoo & Wills, 2009: 59). Inom folkhälsoarbetet existerar empowerment 

genom så kallade ”bottom-up” interventioner, en arbetsform där samhällsmedborgarna ges 

makt över beslutsfattandet (Braunack-Mayer & Louise, 2008). Sådana interventioner används 

ofta för att reducera ojämlikheter i hälsa, där en av nyckelfaktorerna för en framgångsrik  

implementering är deltagande (Frödin, Elander & Eriksson, 2011).  
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1.2  Etik i folkhälsoarbetet 

Etik anses relatera till en sammansättning regler, principer, värderingar och ideal medan  

moral har en mer beskrivande karaktär i frågor om rätt och fel gällande hur människor borde 

handla (Bayer, Gostin, Jennings & Steinbock, 2007: 6; Naidoo & Wills, 2009: 86). De grund-

läggande moraliska och etiska övervägandena för hälsa innebär enligt Childress et al. (2002: 

171) att folkhälsoarbete ska syfta till att: 

Producing benefits; avoiding, preventing, and removing harms; producing the maximal balance of 

benefits over harms and other costs (often called utility); distributing benefits and burdens fairly 

(distributive justice) and ensuring public participation, including the participation of affected 

 parties (procedural justice); respecting autonomous choices and actions, including liberty of  

action; protecting privacy and confidentiality; keeping promises and commitments; disclosing  

information as well as speaking honestly and truthfully (often grouped under transparency); and 

building and maintaining trust. 

I teorin har dessa föranlett en konflikt mellan paternalism och autonomi/individens rätt till 

självbestämmande (vidare benämns det senare endast autonomi), en diskussion som tar  

avstamp i två teoretiska diskurser. Den första är utilitarismen vars grundtanke är att  

konsekvenserna av en handling ska gynna så många som möjligt (Brülde, 2011: 57).  

Denna princip är central i folkhälsoarbetet, men kan medföra att en intervention missgynnar 

den enskilde individen men främjar den större populationen (Baum, 2008: 76). Detta är en 

effekt som tenderar att accepteras inom folkhälsoarbete och används ofta för att rättfärdiga 

paternalism (Naidoo & Wills, 2009: 88). Den andra är liberalismen, ett ideologiskt ramverk 

som fått fäste både politiskt och kulturellt i stora delar av världen (Bayer et al., 2007: 5; 

Baum, 2008: 72). Enligt Roberts och Reich (2002) ser denna teori till individens egenvärde, 

förmåga att fatta egna beslut och ta ansvar över sitt eget liv. Liberaler har en individorienterad 

attityd där det värnas om den enskilda äganderätten och personliga friheten. Detta förhåll-

ningssätt har enligt Naidoo och Wills (2009: 91) medfört ökade krav på autonomi, vilket  

innebär att individer inte ska pressas till något de inte vill samt har möjlighet att göra fria val. 

Som synes motarbetar dessa två teorier varandra och belyser konflikten mellan folkhälsoarbe-

tets populationsinriktning och den rådande ideologi som värnar om individens autonomi  

(Callahan & Jennings, 2002). 

1.3  Paternalism  

Paternalism används ofta för att främja hälsan hos en population, vilket ibland sker på  

bekostnad av den enskilde individen och grundas främst på motivet till handlingen som utförs 

(Baum, 2008: 76). Att begränsa individens handlingsutrymme genom att hävda att det är för 

dennes bästa är grunden i paternalism (Clark, 2002). Denna definition ger en tydlig bild av 

intentionen till handlingen, vilket alltid är att gagna individen, men också till varför dessa kan 
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uppfattas moraliskt problematiska (de som sker mot individens vilja). Inom folkhälsoarbetet 

uttrycker sig paternalism ofta genom populationsfokuserade interventioner – exempelvis  

utbildning (kommunikation och information), policyarbete, lagstiftning och forskning (Cole, 

1995). Det finns två klassificeringar av paternalism – svag/mjuk och stark/hård. Svag  

paternalism innebär att individens handlingar inte anses fullt informerade (Shickle, 2009). 

Exempel på sådana är tobaksförebyggande åtgärder som bygger på tron att rökare styrs av ett 

beroende och att hon således inte kan fatta ett rationellt beslut om att sluta röka. Vidare  

definieras stark paternalism av att ingripanden rättfärdigas trots att individen har gjort ett  

frivilligt val, medveten om dess konsekvenser (Shickle, 2009). Forskning om paternalistiska 

interventioner har visat positiva följder; lag om motorcykelhjälm minskar exempelvis dödlig-

heten i samband huvudskador och punktskatt på sötade drycker anses enbart ha positiva effek-

ter (Baranas & Knudson, 2001; Brownell et al., 2009). Konsekvenserna av paternalistiska 

interventioner, i form av upplevelser hos berörda grupper och individer, förefaller dock  

outforskat. Paternalistiska interventioner innefattar ofta sanktioner och förbud i ett försök att 

tvinga individer att ändra oönskade beteenden istället för att arbeta för att stärka individernas 

egna förmågor eller arbeta med häl-

sofrämjande sociala strukturer 

(Brülde, 2011: 214). Figur 1 förtyd-

ligar faktorer som gör interventioner  

paternalistiska.  Intentionen/motivet 

har stor betydelse (se Clark, 2002). 

Vidare är införandet relevant då  

paternalism ofta innebär ”top-down” 

strategier, vilka individen inte har någon möjlighet att påverka (Buchanan, 2008; Braunack-

Mayer & Louise, 2008). Dessutom karaktäriseras paternalistiska interventionen ofta av sank-

tioner och förbud (Bayer, 2008). 

1.4  Autonomi 

 Den etiska principen om respekt för individens autonomi grundas i teorier om individualise-

ring (Lindbladh, Lyttkens, Hanson & Östergren, 1998). Autonomi innebär att individen har 

rätt att leva som hon själv vill så länge hon anses kapabel att fatta egna beslut och inte  

inskränker någon annans rättigheter (Brülde, 2011: 68). Autonomi kan likställas med frihet, 

självbehärskning och individuellt ansvar, där individen kan underkasta sig normer om hon vill 

(Buchanan, 2008). Det individualistiska tankesätt som fått fäste har inneburit ökade krav på 
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Figur 1. Intentionen till interventionen, att deltagarna inte får 

möjlighet att delta eller ha inflytande i implementerings-

processen samt upprättande av förbud och sanktioner är  

faktorer som gör en intervention paternalistisk. 
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autonomi, vilket dock medfört att individen anses ha ett ansvar för och kontroll över sin hälsa 

(Bayer et al., 2007: 108; Baum, 2008: 74). En stor del av den etiska diskussionen inom folk-

hälsoarbetet utgår därför från huruvida det från samhällets sida finns ett moraliskt ansvar att 

respektera individens autonomi och vilket ansvar individen då har att leva ett hälsosamt liv. 

Denna diskussion fokuserar dock främst på livsstilsförändringar där individuellt ansvar blivit 

centralt (Buchanan, 2008). Kritiker menar dock att ett sådant förhållningssätt nonchalerar det 

faktum att materiella, strukturella, kulturella och sociala hinder kan begränsa individens för-

måga att hantera ett ökat ansvar (Minkler, 1999). Vissa menar dessutom att autonomin kan 

begränsas av skadligt bruk av exempelvis nikotin i och med att beroendet tar ifrån individen 

dess kapacitet att göra autonoma val och bidrar således till en hämmad individuell kontroll 

(Bayer et al., 2007). Autonomi ska således inte ses som en självklarhet och människors olika 

förutsättningar måste beaktas. Mot denna bakgrund har hälsofrämjande folkhälsoarbete ofta 

en utgångspunkt i ”community development”, vilket är ett försök att främja hälsa genom att 

fokusera på sociala determinanter snarare än individens livsstil (Naidoo & Wills, 2009: 161). 

Strategin har vidare som syfte att ”empower people to gain control over the factors influenc-

ing their health” (s. 155). Hälsofrämjande strategier har således en tydlig koppling till arbete 

med stärkt autonomi då syftet med denna arbetsform är att skapa stödjande miljöer i vilka 

individen kan göra frivilliga beteendeförändringar (Holland, 2007: 129). Figur 2 ämnar  

tydliggöra de två utgångspunkterna för autonomi: 1) att individen har möjlighet att kontrollera 

sina handlingar och beteenden, vilket till stor del grundas i information om interventionen 

men även i om individen har fått påverka sitt delta-

gande (Frödin et al., 2011). Dessutom kan autonomin 

begränsas av ett beroende eftersom detta kan frånta 

individen dennes kapacitet att göra autonoma val 

(Bayer et al., 2007: 119). 2) Upplever individen ett 

ansvarar för sina handlingar gentemot sig själv och 

andra finns en stark grund för autonomi. Detta då 

möjligheten att handla fritt gäller så länge hon ansva-

rar för att handlingarna inte inkräktar på andra  

(Brülde, 2011: 68).  

1.5  Förhållandet mellan paternalism och autonomi 

Paternalism innebär att individens handlingsutrymme, genom upprättandet av förbud och 

sanktioner, begränsas med intentionen att det är för hennes bästa (Clark, 2002; Bayer, 2008).  

Figur 2. Ansvar och kontroll utgör  

tillsammans grunden för autonomi. 

Ansvar 

Kontroll 

Autonomi 
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Då Buchanan (2008) 

menar att handlingsut-

rymme är en förutsätt-

ning för stärkt auto-

nomi, indikerar detta 

att paternalism in-

skränker individers 

autonomi. Den etiska 

principen om respekt 

för autonomi medför 

vidare att folkhälso-

arbetet måste informe-

ra individen om interventionen och sedan låta henne välja om hon vill delta (Buchanan, Miller 

& Wallerstein, 2007). Frivilligt deltagande är nämligen en förutsättning för att undkomma 

paternalismens maktrelation (Baum, 2008: 482). För att främja autonomi och undvika  

paternalism nyttjas ofta principen informerat samtycke (Buchanan, 2008). Folkhälsoarbetets 

populationsfokus medför dock att samtycke från samtliga individer är svårt att erhålla  

(Buchanan et al., 2007). Därför används ofta empowerment för att undvika att interventioner 

blir paternalistiska (Buchanan, 2000: 20). I enighet med Buchanan et al. (2007) beror detta på 

att deltagande och inflytande anses mer moraliskt korrekt än paternalism. Förhållandet mellan 

paternalism och autonomi i relation till folkhälsointerventioner är komplex. Figur 3 ämnar 

förtydliga relationen. Pilarna på höger sida om strecket är faktorer som i teorin gör att inter-

ventionen främjar individens autonom, medan de på vänster sida verkar för paternalism. 

1.6  Case – rökfri arbetstid  

Föreliggande studie avser studera ett etiskt dilemma i folkhälsointerventioner. För att möjlig-

göra detta har ett case valts: rökfri arbetstid. Valet av intervention grundas i att den innebär en 

tydlig konflikt mellan paternalism och autonomi samt att den är relativt utbredd i Sverige. Ett 

problem med rökfri arbetstid är att rökningens negativa effekter inte enbart drabbar den  

tillämpande individen, vilket medför att den etiska konflikten blir komplex i förhållande till 

andra interventioner. Diskussionen får nämligen ytterligare en dimension då paternalism kan 

rättfärdigas om individens handling har en negativ effekt på andra (Chapman, 2007: 19).  

Studien kommer dock bortse från denna aspekt och istället enbart belysa hur en paternalistisk 

intervention påverkar berörda individers autonomi. 

Ej deltagande/inflytande 

Förbud/sanktioner 

Intention, för individens bästa 

Handlingsutrymme 

 Empowerment 

Valfrihet 

Paternalism            Interventionen                Autonomi 

Figur 3. Valfrihet, empowerment och ett fritt handlingsutrymme är faktorer som 

främjar autonomi i en intervention. Att införa en intervention med intentionen att 

det är för individens bästa och utan att involvera målgruppen samt upprättade av 

förbud och sanktioner gör en intervention paternalistisk.  
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I Sverige röker cirka 12 % av kvinnorna och 10 % av männen mellan 16-84 år dagligen och 

där den största andelen ses i åldergruppen 45-64 år (17 % av kvinnorna och 13 % av männen) 

(Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2012a). Dessutom är det vanligast bland lågutbildade och 

låginkomsttagare (FHI, 2010a: 77). Rökning är en riskfaktor som i stor utsträckning leder till 

sjukdom, upplevd ohälsa och förtida död (Vineis et al., 2004; Doll, Peto, Boreham & Suther-

land, 2004; Ezzati & Lopez, 2003). Rökfria arbetsplatser har därför etablerats som en del i ett 

hälsofrämjande arbetsliv samt för att förebygga rökrelaterad ohälsa (Holm Ivarsson &  

Birgersson, 2010: 15). Vidare reglerar tobakslagen § 8 (SFS 1993:581) att arbetsgivare ska 

svara för att arbetstagare utsätts för tobaksrök i arbetslokalen där hon eller han arbetar.  

Interventionen innebär att betald arbetstid inklusive raster, förutom lunchen, ska vara rökfria 

(Holm Ivarsson & Birgersson, 2010: 13). Forskning visar att rökfri arbetstid effektivt minskar 

prevalensen av rökning (Fichtenberg & Glantz, 2002; Bauer, Hyland, Li, Steger & Cum-

mings, 2005). Interventionen har således fått relativt stort genomslag inom den offentliga  

sektorn i Sverige och från januari 2012 praktiserar 164 av 290 kommuner rökfri arbetstid 

(Tobaksfakta, 2012). Utöver kommunerna har 19 av 21 landsting beslutat om införande (FHI, 

2010b: 5). Enligt SKL (2012) var 2010 ungefär 760 000 personer anställda i kommunerna och 

261 000 i landstingen, av dessa var cirka 80 % kvinnor. Enligt Hammarström och Hensing 

(2008: 17) existerar en könssegergering på den svenska arbetsmarknaden vilket medför att en 

högre andel kvinnor än män omfattas av interventionen. Övergripande information om privata 

företag eller statliga myndigheter som infört rökfri arbetstid saknas dock, något som skapar en 

ofullständig bild av interventionens utbredning.  

1.6.1 Frånvaro av etisk diskussion gällande rökfri arbetstid 

Det finns en mängd positiva anledningar till att införa rökfri arbetstid (Holm Ivarsson &  

Birgersson, 2010: 13). Interventionen innefattar dock en rad etiska problem. Insatser som  

ämnar förändra individens beteende är nämligen etiskt kontroversiella då de kränker indivi-

dens integritet och ofta begränsar dennes valfrihet (Lindbladh et al, 1998). Dessa dilemman 

har dock inte beaktas eller diskuteras i relation till rökfri arbetstid. De policydokument som 

ligger till grund för arbetet på exempelvis Landstinget i Västernorrland (2001) samt Krimi-

nalvården (2008) är båda helt fri från etisk reflektion. Den idéskrift som Statens folkhälsoin-

stitut sammanställt som underlag för arbetsgivare (se Holm Ivarsson & Birgersson, 2010) 

saknar även den en etisk diskussion. Uppföljningen av policyarbetet i landstingen (se FHI, 

2010b) indikerar även att varken Statens folkhälsoinstitut eller Landstingen reflekterat över 

riskerna med interventionen. För trots paternalismens effektivitet och positiva effekter, måste 
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sådana insatser genomföras med en insikt om riskerna de utgör för ett demokratiskt samhälle 

(Kass, 2001). 

1.7  Rational och hypotes 

Föreliggande studie anses betydelsefull då det existerar en etisk konflikt mellan paternalism 

och individens autonomi, en konflikt som är central för folkhälsoarbetet men tenderar att  

nonchaleras inom praktiskt folkhälsoarbete (Buchanan, 2008; Callahan & Jennings, 2002). 

Paternalism i samband med metoder för bland annat fysisk aktivitet och övervikt/fetma har 

uppmärksammats (se Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2007 och FHI, 2012b). 

Oklart verkar dock vara hur denna fråga ska hanteras, en problematisk omständighet då majo-

riteten av forskningen på området utgår från teoretiska diskussioner och inte från på empiriskt 

material, se exempelvis Buchanan (2008), Bayer (2008), Callahan och Jennings (2002), Clark 

(2002) och Cole (1995). Detta medför att det saknas kunskap om hur individer som blir  

föremål för en paternalistisk intervention upplever den och hur detta påverkar deras autonomi. 

Ovanstående teoretiska diskussion har föranlett en hypotes – paternalistiska interventioner 

inskränker individens upplevda autonomi. Då föreliggande hypotes endast grundas i en  

teoretisk diskussion upprättas en kontrahypotes – paternalistiska interventioner inskränker inte 

autonomin. Mot denna bakgrund ämnar föreliggande studie insamla empiriskt material om 

rökande individer upplevelser av rökfri arbetstid med avsikten att studera hypotesen.  

1.8  Syfte 

Syftet med studien är, genom att undersöka rökande individers upplevelser av rökfri arbetstid, 

att förstå förhållandet mellan paternalism och autonomi i folkhälsoarbete.   

1.8.1 Frågeställningar 

1. Hur uttrycker sig paternalism i interventionen? 

2. Hur uttrycker sig autonomi i interventionen? 

3. Hur förhåller sig relationen mellan paternalism och autonomi i interventionen? 

2. Metod 

Studien hade en kvalitativ deduktiv ansats, vilket innebar att utgångspunkten var teoretiska 

överväganden som deducerats till en hypotes vilken utmanades och belystes genom empiriskt 

material (Bryman, 2002: 20). Hanteringen av en kvalitativ hypotes förutsatte en kritisk  

inställning (Malterud, 2009: 175). Det krävdes ett öppet förhållningssätt så att förförståelsen 

inte överskuggade empirin. För att utmana hypotesen och skapa möjligheter för nya insikter 

upprättades en kontrahypotes.  
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2.1  Urval  

Urvalskriterierna var att deltagarens arbetsplats skulle infört rökfri arbetstid och att denne vid 

tiden för införandet var rökare. Som illustreras i Figur 4, rekryterades deltagare via gate  

keepers (bekvämlighetsurval) genom två strategier (Bryman, 2002: 282). Strategi 1  

innefattade gate keepers i form av chefer på en rad arbetsplatser vilka kontaktades via telefon. 

Arbetsplatserna ingick i Sundsvalls kommuns socialtjänst, Kriminalvården samt Landstinget 

Västernorrland. Organisationer som gått ut offentligt med införandet av rökfri arbetstid och 

som således kunde kartläggas. Statistik över privata företag i regionen som infört rökfri  

arbetstid existerade inte. På grund av begränsade resurser fanns inte möjlighet att undersöka 

detta vidare och således innefattade studien endast deltagare från den offentliga sektorn. Fem 

chefer på äldreboenden i Sundsvalls kommun kontaktades, en var inte intresserad och tre fick 

informationsbrevet via mail för vidarebefordran till de anställda. Dessa medförde ingen delta-

gare. Verksamhetschefen på ett av äldreboendena kopplade dock samtalet till avdelningen 

varvid kontakt med en rökande anställd kunde etableras. Kriminalvården i Sundsvall kontak-

tades via mail och ombads skicka informationsbrevet till de anställda. Detta resulterade i att 

en deltagare återknöt. Strategi 1 resulterade i tre deltagare. Den andra strategin omfattade 

forskarens vänskapskrets vilka agerade gate keepers. De som kände en potentiell deltagare 

kontaktade denne och informerade om studien. Denna strategi resulterade i två deltagare. Då 

fyrakvinnliga deltagare gett samtycke genomfördes särskilda åtgärder för att erhålla en man-

lig. Verksamhetschefen på ett av äldreboendena kontaktades igen, vartefter hon kontaktade en 

potentiell deltagare som sedan gav sitt samtycke. Urvalsstrategierna tillämpades parallellt och 

resulterade i totalt fem deltagare.   

2.1.1 Deltagare och kontext 

Studien innefattade 4 kvinnor mellan 30-60 år samt en 20-årig man. Samtliga hade svenskt 

ursprung och arbetade på en arbetsplats som praktiserat rökfri arbetstid sedan 2003 (Lands-

tinget), 2008 (Kriminalvården) respektive 2009 (socialtjänsten, Sundsvalls Kommun).  
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och  

familj 

2 Äldreboenden 

Figur 4. Urvalsstrategi 1 innefattade kontakt med arbetsplatser inom offentlig sektor som infört interventionen. 

Denna strategi resulterade i tre deltagare, en från kriminalvården och två från äldreboenden inom Sundsvalls 

kommun . Strategi 2 omfattade vänner och familj vilka förmedlade kontakt till två deltagare som arbetade på 

Landstinget och inom socialtjänsten. 
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Samtliga röker 

idag och rökte 

även vid införandet 

av rökfri arbetstid. 

Två av kvinnorna 

hade akademisk 

bakgrund och var 

utbildade socionomer medan två var utbildade undersköterskor. Alla kvinnliga deltagare hade 

arbetat vid den nuvarande arbetsplatsen i 10-35 år. Deltagarnas demografiska egenskaper och 

rökvanor förtydligas i figur 5. Den manliga deltagaren arbetade som vårdbiträde sedan ett år 

tillbaka och hade en naturvetenskaplig gymnasial utbildning. Samtliga deltagare hade rökt 

sedan ungdomen och var medvetna om rökningens risker. Deltagarnas arbetsplatser går under 

offentlig sektor, vilket innebär att de leds av folkvalda politiker (SKL, 2010). På Landstinget 

Västernorrland arbetar cirka 7700 personer (79 % kvinnor) (Landstinget Västernorrland, 

2012). Inom socialtjänsten på Sundsvalls Kommun arbetar 2 965 personer (89 % kvinnor) (K. 

Lindahl, personlig kommunikation, 2 maj, 2012)
1
. Kriminalvården har ett frivårdskontor i 

Sundsvall där det idag arbetar 15 personer (Kriminalvården, 2012).  

2.2  Semi-strukturerade intervjuer 

Data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer (Bryman, 2002: 301) under perioden 3-

17 april 2012 och genomfördes en gång med varje deltagare. Samtliga spelades in på band 

och varade mellan 30-45 minuter vardera. Intervjuerna syftade till att uppfylla kriterierna för 

en kvalitativ deduktiv hypotesprövning och utgick därför från en intervjuguide (se bilaga 1) 

innehållande teman och frågor med utgångspunkt i teorierna (Bitektine, 2008). För att kunna 

ställa begripliga frågor operationaliserades de teoretiska begreppen (Hsieh & Shannon, 2005). 

Detta innebar att paternalism studerades genom deltagarens upplevelser av arbetsgivarens 

beskrivning av intentionen till rökfri arbetstid samt av interventionens införandeprocess.  

Autonomi belystes genom upplevda effekter av interventionen i relation till bland annat  

ansvar, kontroll, valfrihet och empowerment. Dessa operationaliseringar medförde att  

intervjuerna fokuserade på individens rökvanor och inställning till rökning, intention och  

införande av rökfri arbetstid samt effekter av rökfri arbetstid i relation till individens  

upplevelser. Individens upplevelser löpte således som en röd tråd genom beskrivningen av 

processen och dess effekter. Då studiens deduktiva karaktär medförde ett särskilt fokus på 

                                                 
1
 Lindahl, Karin; assistent, Socialtjänsten Sundsvalls Kommun, mailkorrespondens 2012-05-02. 
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Figur 5. Beskrivning av deltagarnas demografiska egenskaper och rökvanor.  
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teorierna utformades intervjuguiden enligt Charmaz (2006: 30) framställning av öppna frågor. 

Detta för att skapa förutsättningar för hypotes såväl som kontrahypotes (Malterud, 2009: 175). 

En kortare intervju utfördes initialt med en vän i syfte att testa intervjuguidens upplägg och 

logik (Holloway & Wheeler, 2010: 88). Denna medförde dock inga efterföljande justeringar.  

2.2.1 Genomförande 

Tre intervjuer genomfördes, efter överrenskommelse, i deltagarens hem och de andra på en 

lugn och avskild offentlig plats. Forskaren anammade ett balanserat förhållningssätt under 

hela intervjun (Bryman, 2002: 306). Alla intervjuer frångick intervjuguidens struktur och  

deltagarna tilläts reflektera fritt, vartefter svaren följdes upp av exemplifieringar och följd-

frågor. Innan intervjun avslutades säkerställdes dock att samtliga frågor berörts. Då intervjun 

spelades in på band fördes endast fältanteckningar under samtalet (Malterud, 2009: 70).  

Efteråt sammanställdes det övergripande intrycket samt miljön i vilken intervjun utfördes. 

Några större justeringar skedde inte mellan intervjuerna. Deltagarna upplevdes avslappnade 

och verkade inte rädda för att yttra sina åsikter och upplevelser. Fyra deltagare uppfattades 

sociala och utåtriktade. Den femte var mer tillbakadragen men uttryckte en lättnad av att få 

”prata av sig” och bli uppmärksammad. I slutet av intervjuerna fick deltagarna tillägga något 

som ännu inte framkommit samt gavs möjlighet att ställa frågor. Frågor som uppkom var 

bland annat om forskaren rökte samt dennes inställning till rökning och rökfri arbetstid. I  

denna situation anammades ett öppet förhållningssätt och frågorna besvarades ärligt. I den 

efterföljande processen transkriberades intervjuerna, antingen samma dag eller dagen efter. 

Detta innebar att det inspelade ”råmaterialet” omvandlades till en detaljerad skriftlig text  

innehållande ord som sades samt tonläge, händelser och känslomässiga uttryck som uppmärk-

sammades under intervjun (Malterud, 2009: 78). 

2.3 Deduktiv innehållsanalys 

Det transkriberade materialet tolkades genom en innehållsanalys vilket ses som en ”research 

method for the subjective interpretation of the content of text data through the systematic 

classification process of coding and identifying themes or patterns.” (Hsieh & Shannon, 2005: 

1278). Föreliggande studies deduktiva ansats medförde en utgångspunkt i Hsieh och  

Shannons (2005) direkta innehållsanalys då denna används för att validera eller utvidga  

teoretiska ramverk och där befintlig teori ger kodningen ett fokus. Med stöd i Elo och Kyngäs 

(2007) utvecklades även en strukturerad matris, vilken utgjordes av tre övergripande katego-

rier baserat på teorierna – paternalism, autonomi och övrigt. Analysen av paternalismteorin 

ämnade klargöra hur paternalismen tog sig i uttryck i interventionen. Denna analys utgjordes 
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av kategorierna; intention, innefattade underkategorierna för individens bästa, för de allmän-

nas bästa och annan anledning.  Införande, vars underkategorier var deltagande och inflytande 

samt kategorin förbud och sanktioner. I bilaga 3 ges exempel på upplägg och tolkningar i  

analysen av paternalismteorin. Vidare visar figur 6 de kategorier som utgjorde grunden för 

analysen av autonomiteorin. Denna teori karaktäriseras av individens möjlighet till ansvar och 

kontroll. För att klargöra förhållandet mellan paternalism och autonomi upprättades underka-

tegorierna valfrihet, empowerment och handlingsutrymme, baserat på teorierna. Efter  

transkriberingen granskades texten (både av forskaren och en studiekamrat) i syfte att erhålla 

en övergripande bild av innehållet. 

Därefter sorterades materialet genom 

färgkodning enligt kategorierna.  

Kategorin övrigt upprättades för att 

säkerställa att betydelsefullt material 

inte ”föll utanför ramarna”. Material 

som initialt hamnade här kunde 

 under analysens gång dock placeras 

i de andra kategorierna. Detta i och 

med att materialet lästes igenom med 

kritiska glasögon ett antal gånger, 

vartefter stycken tolkades och för-

flyttades så texter med liknande  

innehåll kunde sammanföras. Däref-

ter abstraherandes texten genom 

sammanfattande meningsenheter. Den efterföljande tolkningens logik säkerställdes genom att 

analysen återigen diskuterades med studiekamraten.  

2.4  Forskningsetiska överväganden 

Samtliga deltagare erhöll ett informationsbrev (se bilaga 2) via mail innan intervjun. Varje 

intervju inleddes vidare med att forskaren presenterade sig som student från Mittuniversitet 

vid utbildningen för folkhälsovetenskap, informerade om intervjuns upplägg, om studiens 

syfte, möjligheten att avbryta, att deltagandet var frivilligt samt att uppgifterna behandlades 

konfidentiellt. Dessa strategier tillämpades för att ge individen fullständig information om  

innebörden av en medverkan (The World Medical Association [WMA], 2008). Dessutom 

informerades deltagarna muntligt om syftet och innebörden med studien vid den inledande 

Ansvar 
 

”Stör inte andra och 

visar hänsyn.“ 
 

”Jag fick tänka själv 

och börja vänja mig.” 
 

”Ingen annan ska 

välja när jag ska sluta 

röka, utan det är jag 

själv. ” 

 

 

 

 

 

 

Kontroll 
 

”Velat, jo. Det är 

klart, man vet ju att 

det är farligt. Men 

jag har liksom aldrig 

tagit tag i det.” 
 

”Näe, jag känner 

nog att jag gör ett 

val. Av nån anled-

ning tycker jag att 

det är värt det.” 

 

 

Paternalism 

Empowerment 
 

”Det var inte något som 

var uppe för diskussion 

utan du som jobbar här får 

rätta dig efter det.” 
 
 

”Det var rökfri arbetstid 

och sen var det slut.” 

 

 

Autonomi 

Handlingsutrymme 
 

”Det är ju på nått vis, gör 

vad du vill, men det har 

blivit lite besvärligare.” 
 
 

”Det känns ju jäkligt 

besvärligt att stå inne i 

några buskar som en 

bandit.” 

Valfrihet 
 

”Det var bara rätt av, nu 

ska vi införa det här.” 
 
 

”Jag tänkte att det är väl 

bara att finna sig i det.” 

Figur 6. Exempel på analysmatris av autonomiteorin vilken  

utgjordes av ansvar och kontroll. Förhållandet till paternalism 

har även inkluderats genom tre underkategorier.  
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telefonkontakten vartefter de gav samtycke att delta vilket säkerställer den etiska principen 

om frivilligt deltagande (WMA, 2008). För att garantera konfidentialitet säkerställdes att  

ingen obehörig fick tillgång till ”råmaterialet”, vilket dock transkriberats utan att inkludera 

känsliga uppgifter som kunde skada individens integritet (Codex, 2007).  

3. Resultat 

Resultaten baseras på empiri och presenteras enligt de teoretiska utgångspunkterna.  

3.1  Paternalism 

Rökande individers beskrivningar och upplevelser av a) intentionen till samt b) införandet av 

rökfri arbetstid ämnar klargöra hur paternalism förhåller sig inom praktiskt folkhälsoarbete. 

Om motivet att främja individens hälsa, på bekostnad av individens frihet, kan interventionen 

ses som paternalistisk. Införandet fokuserar på huruvida deltagaren fått delta samt haft  

inflytande i implementeringsprocessen. Vidare har potentiella c) sanktioner och förbud  

åskådliggjorts då sådana är vanligt förekommande i paternalistiska interventioner.  

a) Intention 

Upplevelserna av motivet eller intentionen till rökfri arbetstid varierade. Varken främjad hälsa 

hos de rökande individerna eller passiv rökning upplevdes som det primära motivet.  

Deltagarnas beskrivningar antyder snarare att dessa intentioner var en självklarhet.  

Upplevelsen av att arbetsgivaren antog sig veta bättre än individen verkade dock ändå ligga 

till grund för interventionen. På frågan ”varför tror du att det införts?” svarade en deltagare: 

Ja, för det första så är det ju… de kanske tror sig veta bättre än individen att liksom, ja att man inte 

ska röka, för det vet man ju.  
Man, 20 år 

Denna känsla i kombination med motiv så som ”föregå med gott exempel”, leva upp till för-

väntningar, respektera klienter och patienter genom att inte lukta illa (rök) samt att  

rökningen riskerade att ta tid av patienter/klienter framkom tydligt under intervjuerna.  

Ja, alltså, motivet var väl att, att man tog tid av vårdtagarna i och med att man gick iväg. Och sen 

att det luktade illa, vi måste ju byta om när vi röker. Vi får inte röka i arbetskläderna. Så att det 

var väl mycket det, att man inte skulle lukta rök. 
Kvinna, 31 år 

b) Deltagande och inflytande 

Individernas uppfattning om implementeringsprocessen varierar även. En deltagare upplevde 

det som en lång process medan en annan uppfattade den som kort. Införandet verkar dock 

ändå haft liknande tillvägagångssätt och gemensamma upplevelser hos deltagarna var att; 

Det var klubbat och klart liksom, att det skulle vara såhär.  
Kvinna, 31 år 



17 

 

Deltagarna beskrev upplevelser om att interventionen kom ”uppifrån” och det hade ”bara  

bestämts”. Ingen upplevde att de haft något att säga till om, varken innan, under eller efter 

införandet. De blev istället informerade om exempelvis datum för införandet samt innebörden 

av rökfri arbetstid genom lappar på väggarna, handlingsplaner samt under APT-möten.  

Implementeringen verkar ha varit relativt smärtfri även om vissa deltagare rapporterade att 

”de flesta klagar över det”. Deltagarna upplevde dock att de fråntagits möjligheten att själv 

bestämma över sin hälsa.  

Det ju min egen hälsa. Det är ju jag som bestämmer. Det är lite förmyndarskap, kan jag tycka.  
Kvinna, 60 år 

c) Förbud och sanktioner 

Deltagarnas beskrivningar visar att införandet var förenat med en rad förbud. Obetalda raster 

var den tidpunkt då de fick röka och rökning var endast tillåtet på vissa platser. Tidigare  

platser för rökning togs bort och de förvisades till andra områden längre bort från fastigheten. 

Deltagare upplevde att de nu ”tvingas stå på gatan och röka”. Detta beskrevs generellt som 

mycket besvärligt, även om förståelse och anpassning verkade ha infunnit sig.  

Jag tyckte väl att det kändes lite… ja, men någonstans var det ju rätt samtidigt som man kunde 

känna, fan vad besvärligt, här har man liksom en kort rast på en kvart och då ska man hinna fika 

och käka sin macka och så ska man hinna löpa iväg långt bortöver. Det kändes besvärligt, men det 

kändes samtidigt inte som att det var fel. 
Kvinna, 54 år 

En konsekvens av detta var att de rökande individerna tvingades offra mer tid av det sociala 

umgänget med de andra kollegorna för att hinna röka. En annan deltagare upplevde  

dessutom detta fenomen otryggt och en aning skamfyllt.  

Vi är tre stycken som tar på oss jackan, går ut och ställer oss på trottoaren. Man känner sig stän-

digt uttittad när man röker. Folk tittar ogillande på en. Många gör det och det är obehagligt. För-

ut fick vi röka på en uteplats som vi har men den stängdes och nu tvingas vi ned på gatan. Då mås-

te man ta på sig kläder och då känner man sig som en tjuv om natten när man går ut.  
Kvinna, 60 år 

Denna känsla delades till viss del även av en annan deltagare. Att tvingas bort från  

arbetsplatsområdet för att röka ”i några buskar” upplevdes som en aning förödmjukande. En 

uppfattning var att detta var en strategi från arbetsgivaren för att få dem att sluta röka.  

Jag tror att det är så att de tänker att gör man det tillräckligt besvärligt så kommer de tillslut att 

ge med sig, man hinner inte röka. Det blir för besvärligt. 
Kvinna, 54 år 

Huruvida regelöverträdelser sanktionerades berördes även under intervjuerna. Generellt  

verkade arbetsledningen se lite ”mellan fingrarna” när det gäller efterlevnad av upprättade 

förbud. Upptäckta regelöverträdelser verkade kunna resultera i tillsägelser men inga  

allvarligare repressalier.  

Det är många som inte följer reglerna, inte på min avdelning men på de övriga avdelningarna men 

det blir inga repressalier, mer än en tillsägelse från chefen om de kommer på dem. Det gör de ju, 

https://www.google.se/search?hl=sv&sa=X&ei=fFJ8T6HXOZPS4QTpp9zpDA&ved=0CBsQBSgA&q=repressalier&spell=1
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fast det är väl mest när de tänker på det. Alltså det är inte så att de går och letar efter folk. Kom-

mer de dit vid rätt tillfälle, att de röker på arbetstid eller i arbetskläder så säger de ju till.  

Kvinna, 31 år 

En annan deltagare uttryckte däremot en tanke om att det eventuellt kunde medföra sämre  

löneförmåner, då hon trodde att rökning var något som arbetsgivaren beaktade vid  

lönesättningar. En annan deltagare hade även hört att rökning skulle medföra ”disciplinära 

åtgärder”, ett reslutat av att rökarna på arbetsplatsen inte följt de rådande kraven, vartefter  

arbetsgivaren skärpt reglerna.  

3.2 Autonomi 

Autonomin grundas i individens möjlighet till a) ansvar och b) kontroll, då hon/han enligt 

teorin har rätt att leva som hon/han vill så länge hon/han kan ansvara för sitt beteende  

gentemot sig och andra. Dessutom är autonomin beroende av huruvida individen själv  

upplever sig kunna kontrollera sitt beteende.  

a) Ansvar 

Deltagarnas berättelser visade en genomgående känsla av ansvar över sin och andras hälsa 

samt en lojalitet gentemot arbetsgivaren. Individerna upplevde att de förväntades ta ansvar för 

rökningen och anpassningen till rökförbudet genom att följa reglerna och ”bara börja vänja 

sig”. Vissa deltagare kände dessutom ett ansvar gentemot arbetsgivaren genom att leva upp 

bilden om en tobaksfri arbetsplats. Känslan av ansvar för den egna och andras hälsa beskrevs 

dock lite olika av deltagarna. En kvinnlig deltagare beskrev hur hon själv ville bestämma när 

hon skulle sluta röka. En annan upplevde att interventionen tog ifrån henne en del av ansvaret 

genom att möjligheterna till rökning begränsades. Hon upplevde dock detta som positivt då 

hon uttryckte en önskan om att sluta röka. En annan deltagare beskrev hur hon tyckte att  

fördelarna med rökfri arbetstid övervägde nackdelarna, just på grund av att det var hon själv 

som ansvarade för rökningen och kunde således se till att den inte påverkade andra.  

Ja, jag ska inte klaga. Det är nog riktigt. Men jag önskar att vi hade sluppit smyga så hemskt. För 

jag vill absolut inte förstöra för andra med rökningen. Jag går gärna ut i friska luften och röker. 

Jag vill visa hänsyn till de som inte röker. Även om det inte är bra för mig själv. 

Kvinna, 60 år 

b) Kontroll  

Deltagarna hade fått information om rökfri arbetstid, om än i något varierande form och  

kvalitet. Kontroll över rökningen upplevdes dock begränsad genom att individerna inte fick 

möjlighet att påverka införandet. Deltagarna beskrev att de inte funnits utrymme för  

diskussion och informationen hade sammanställts av arbetsgivaren för att sedan bara ”dimpa 
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ned” med krav om att arbetstagarna skulle verkställa riktlinjerna från ett utsatt datum. På  

frågan om de hade fått någon särskild information om införandet svarade en deltagare:  

Ingen alls. Utan från 1 september sa de att nu är det färdigt, nu får ni inte röka mer.  

Kvinna, 60 år 

Interventionen begränsade möjligheterna till rökning markant, något som verkade leda till att 

individerna inte längre kände att de själva kontrollerade rökningen. Detta gav upphov till viss 

uppgivenhet. 

Ja, jag tycker det går bra, det gör jag. Ibland kan man väl känna, vid vissa tillfällen i jobbet, efter-

som det är mitt sätt att lugna ned mig. Så skulle jag kanske behöva den där cigaretten för att få 

varva ned, men nu får jag ju inte ta den så att… 
Kvinna, 31 år 

Samtliga deltagare upplevde dock att det hade kontroll över sin ”rökförmåga” då de ansåg sig 

kunna sluta om de ville samt var medvetna om rökningens risker. Införandet av rökfri  

arbetstid verkar inte ha påverkat deltagarnas inställning till rökning. De uppgav att de var  

beroende, men att det även fanns andra orsaker till varför de rökte. En deltagare uttryckte  

vanor och rutiner som en lämpligare förklaring. Denna deltagare rökte i dagsläget endast 

hemma men uttryckte att införandet inte haft någon inverkan på valet att minska rökningen. 

Att försöka bibehålla kontrollen verkade dock vara vikigt för deltagarna.  

I början kändes det som att man ville trotsa liksom. Ibland när jag hörde att folk skulle sluta röka 

så kände jag att fan nu ger ni ju dem [arbetsgivaren] rätt. 
Kvinna, 31 år 

Vidare hämmade interventionen ett beteende som individen ansåg vara frivilligt. Detta  

upplevdes generellt som negativt och verkade medföra att individerna kompenserade för  

utebliven rökning, genom att exempelvis röka mer hemma. 

Men jag törs ju inte gå ut. Man får ju inte. Så att jag röker mycket mindre. Överhuvudtaget har jag 

aldrig rökt så mycket på arbetet för jag sysselsätter mig. När jag kommer hem röker jag mer. 

Kvinna, 60 år 

Centralt i denna beskrivning är även att individen upplever en rädsla för att bryta mot de  

upprättade förbuden. 

3.3 Relationen mellan paternalism och autonomi 

Förhållandet mellan paternalism och autonomi har, med fokus på paternalismens inverkan på 

individens autonomi, resulterat i kategorierna a) empowerment: ett centralt förhållningssätt 

som används för att skapa autonomi hos individerna genom främjad kontroll. Dessutom  

använder interventioner ofta empowerment i syfte att värja sig från paternalism. b) handlings-

utrymme: riskerar att begränsas genom upprättandet av förbud och sanktioner samt c)  

valfrihet: grunden i autonomi och som relaterar till möjligheten att bestämma över sitt liv.  
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a) Empowerment 

Införandet av interventionen beskrevs som en ”ovanifrånprocess” i vilken de anställda inte 

haft något inflytande eller möjlighet att påverka. Detta förhållande upplevdes olika hos  

deltagarna. En upplevde det som positivt då hon ansåg att stora beslut (likt interventionen) ska 

hanteras på detta sätt. Hon beskrev att sådana bestämmelser inte ska ”ner på golvet” och som 

anställd är det bara att rätta sig efter det. En annan deltagare uttryckte större  

motstånd mot interventionen, men på frågan om hon uttryckte sitt ogillande på något sätt 

framkom att det inte gavs utrymme för detta. 

Ja, alltså, det var väl mest på fikarasterna man kunde diskutera det. Mina arbetskamrater, som är 

icke-rökare tyckte också att det var en väldigt löjlig regel.  
Kvinna, 31 år 

Deltagarnas berättelser indikerar att empowerment inte varit centralt i interventionen.  

Deltagande och inflytande förefaller inte ha beaktats av arbetsgivarna och interventionen  

upplevdes hämmande snarare än att stärka den individuella kontrollen. Ytterligare tecken på 

bristande empowerment var att individens kunskap om rökningen och dess risker inte  

kontrollerades av arbetsgivaren. Deltagarnas upplevelser indikerade nämligen att arbets-

givaren verkande anta att alla vet att rökning är farligt och att det var därför interventionen 

infördes. På frågan om han visste varför interventionen infördes svarade en deltagare:  

Näe, men det kan man väl kanske tänka sig (skratt). Jag tror att de antar att vi vet varför. 
Man, 20 år 

De begränsade möjligheterna till inflytande och deltagande var dock inte något deltagarna 

uttryckte starka åsikter om, dock gav argumenten för införandet upphov till viss irritation. 

Det jag var lite irriterad över var argumenten egentligen. Att det luktar illa och sådär. Det finns ju 

många andra människor som luktar illa också som man inte gör någonting åt.  
Kvinna, 31 år 

Vissa deltagare beskrev hur kollegor varit upprörda när interventionen infördes men att en 

förståelse och anpassning infunnit sig relativt snabbt. En annan förklarade dock att många 

kollegor fortfarande klagar trots att förbuden funnits i två år.  

b) Handlingsutrymme 

Införandet av rökfri arbetstid förde med sig förbud och begränsningar vilket i praktiken ledde 

till försvårande förhållanden för de rökande individerna i och med att tider och platser för 

rökning begränsades. Den generella upplevelsen av dessa omständigheter var att det blivit 

besvärligare att röka. En deltagare uttryckte inledningsvis att rökfri arbetstid ”tar mer än det 

ger” och syftade på att det fortfarande går att tjuvröka om man smyger lite. Denna deltagare 

sa dock tillslut att det var för mycket jobb med att smyga och att detta i sin haft effekter på 

rökvanorna.  
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Men jag tror faktiskt att jag kanske röker mindre och mindre, det är roligt att tjuvröka ett tag. Men 

sen så blir det ganska tröttsamt. 
Man, 20 år 

Denna deltagare upplevde interventionen som en nackdel då rökarna inte fick möjlighet att 

röka när de ville. Detta då rökande kollegor påverkade sin omgivning negativt i och med att 

de ofta blev stressade och arga om de inte fick röka, de blev mer ”lättretliga”. Det begränsade 

handlingsutrymmet hade även resulterat i att en deltagare tidigare gått undan och rökt för att 

exempelvis undvika konflikter men nu tvingas hålla sig för sig själv. Hon beskrev rökningen 

som en god vän som nu tagits ifrån henne i viss utsträckning. Vissa deltagare upplevde även 

att de blivit tvungna att smyga med rökningen då de upplevde en allmän ”häxjakt” på rökare.  

Rökningen är ju en häxjakt på alla ställen nu. Vi ska få Sverige att sluta röka. 
Kvinna, 31 år 

Trots att införandet ledde till en rad försvårande omständigheter såg majoriteten av deltagarna 

rökfri arbetstid som något positiv då den kanske är den hjälp en rökare behöver – en ”spark i 

baken”. Vissa deltagare hade inledningsvis upplevt interventionen som negativ men anpassat 

sig relativt snabbt, då de kände att det inte fanns så mycket annat de kunde göra.  

c) Valfrihet 

Det rådde en samstämmighet bland deltagarna gällande förmågan att kontrollera rökningen 

och känslan av att vilja ansvara för sin egen hälsa. De upplevde nämligen att det var vikigt att 

visa hänsyn och respektera omgivningen och arbetsgivaren. Rökning på arbetstid verkade 

dessutom ha varit relativt oproblematisk på många av arbetsplatserna innan interventionen 

infördes.  

Just det där att vi redan skötte det så bra gjorde mig lite irriterad. Det sa även vår chef, att hon  

också tycket att vi hade skött det bra. 
Kvinna, 31 år 

Trots ovanstående faktorer gavs inte utrymme för valfrihet. Deltagarna beskrev att de inte fått 

möjlighet att påverka interventionen och hur interventionen begränsat deras handlingsutrym-

me. Vissa deltagare upplevde ändå inte autonomin som inskränkt utan ansåg att de fortfarande 

hade ett val.  

Det är ju på nått vis, gör vad du vill, men det har blivit lite besvärligare. Sen om dem gör det  

besvärligare, så har jag ju fortfarande ett val.  

Kvinna, 54 år 

Upplevelsen av att fortfarande kunna välja trots begränsat handlingsutrymme och det faktum 

deltagarna inte kunde välja om de ville bli föremål för interventionen eller ej, verkade vara 

nyckelfaktorer för den acceptans som infunnit sig.  

Men å andra sidan är det bestämt så… då är det väl bara att följa det. Annars får man väl byta 

jobb. 

Man, 20 år 
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Uttalandet tydliggör denna konsekvens och indikerar även att individerna förväntas anpassa 

sig till interventionen. Att inte vilja eller kunna anpassa sig verkar inte ha varit ett alternativ. 

Deltagarna upplevde det som att den enda möjliga utvägen var ett säga upp sig.  

4. Resultatdiskussion 

Studiens huvudresultat sammanfattas i figur 7. 

Resultaten indikerar att paternalism, genom 

olika uttryck, karaktäriserat interventionen rök-

fri arbetstid vilket sedermera haft en effekt på 

rökande individers autonomi. I praktiken inne-

bar interventionen ett upprättande av förbud och 

en implementering utan valmöjligheter. Delta-

garna beskrev dock hur de kände ett ansvar för 

sin och andras hälsa, genom att exempelvis visa 

hänsyn med rökningen och att inte lukta rök. 

Dessutom kände de att de hade kontroll över sin 

rökning och tyckte sig kunna sluta om de ville. 

Således verkade det existera en god grund för 

autonomi, då deltagarna upplevde både ansvar 

och kontroll för sina rökrelaterade handlingar och beteenden (Bayer et al., 2007: 108; Baum, 

2008: 74). Interventionen karaktäriserades även av att deltagarna upplevde att ledningen 

kränkte rökande individers integritet, något som kan härledas till den teoretiska definitionen 

av paternalism (Clark, 2002). Deras känsla av kontroll medför att svag paternalism inte kan 

rättfärdiga interventionen i och med att individens beslut är fullt informerat (Shickle, 2009). 

Därmed återstår stark paternalism, vilket i teorin inskränker individens autonomi då interven-

tionen sker mot individens vilja i och med att denne gjort ett frivilligt val (Buchanan, 2008). 

Individen har valt att röka, trots kunskap om och en medvetenhet kring rökningens risker.  

4.1  Interventionens paternalistiska uttryck 

Med utgångspunkt i interventionens intention, införande och upprättande av förbud (Clark, 

2002; Buchanan, 2008; Bayer, 2008) tydliggjordes paternalistiska uttryck. Förbuden begrän-

sade handlingsutrymmet och ”top-down” införandet reducerade valfriheten (se Braunack-

Mayer & Louise, 2008). Deltagarna upplevde detta som ”besvärligt” även om interventionen 

accepterades och medförde en förståelse och anpassning. Detta trots att vissa deltagare initialt 

uttryckte åsikter om förmyndarskap. Enligt Brülde (2011: 214) är paternalistiska interven-

Autonomi Paternalism 

Figur 7. Relationen mellan paternalism och  

autonomi baserat på empirin, där paternalistiska 

uttryck karaktäriserar interventionen.  
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tioner ofta förenade med sanktioner. Deltagarnas beskrivningar visar att detta förekom i  

interventionen, om än i varierande form och olika rigoröst efterföljt. Som en följd av interven-

tionens förebyggande och hälsofrämjande bakgrund (se Holm Ivarsson & Birgersson, 2010: 

15) borde den karaktäriserats av såväl ansvar som empowerment (Holland, 2007: 129). Istället 

för att nyttja hälsofrämjande strategier för att stärka autonomin genomfördes interventionen 

på ett sätt som gjorde att individernas autonomi inskränktes. Deltagarnas bristande möjlighet 

till deltagande och inflytande (empowerment) visar tydligt på interventionens ”top-down” 

införande (Buchanan, 2008). Att empowerment inte tillämpats är förmodligen ett resultat av 

paternalism (se Braunack-Mayer & Louise, 2008). Bristande möjligheter till deltagande och 

inflytande skulle dock även kunna bero på svårigheterna med empowerment – exempelvis 

bristande effektivitet samt att målgruppen ofta är svåra att engagera (Braunack-Mayer &  

Louise, 2008; Fröding et al., 2011). Deltagarnas beskrivningar indikerade dock att interven-

tionen inte försökt engagera målgruppen överhuvudtaget. 

Främjad hälsa hos rökarna var ett mål i de policydokument som studerats (se Landstinget, 

2001; Kriminalvården, 2008) men upplevdes inte som ett primärt motiv av deltagarna. Detta 

medför att den teoretiska beskrivningen av paternalism inte helt överensstämmer med dess 

praktiska uttryck. Centralt i definitionen är nämligen att interventionen ska ske med intentio-

nen att det är för individens bästa (se Clark, 2002). Deltagarna upplevde snarare att röklukt 

var ett mer framträdande motiv till varför interventionen infördes. Vad detta argument grun-

das på är dock oklart. Detta då underlag för hur rökning uppfattas i relation till lukt inte  

kunnat lokaliseras. Att en stor intervention kan motiveras genom antaganden och subjektiva 

åsikter om att rökare luktar illa, bådar inte gott för ett folkhälsoarbete som ska grundas i  

demokratiska processer (se Baum, 2008: 124; Kass, 2001). Demokrati förutsätter nämligen 

både transparens och ett beslutsfattande baserad på underbyggd argumentation (Childress et 

al., 2002). 

4.2 Inskränkt autonomi  

Trots att interventionen visar prov på tydliga paternalistiska inslag verkade deltagarna uppleva 

en viss kontroll över sin rökning genom att lunchrasten inte ingick i rökförbudet. Denna  

kontroll, i kombination med acceptans till följd av begränsade möjligheter till valfrihet, är 

faktorer som kan ha bidragit till att interventionen kunde undkomma ett uttalat motstånd från 

deltagarna. ”Top-down” införandet kan dock vara ett resultat av den maktstruktur som antas 

föreligga paternalistiska interventioner (se Baum. 2008: 482). Detta då ”people with power 

may manipulate the decision-making process so that certain issues are not even raised” 
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(Baum, 2008: 549). En omständighet som kanske kan förklara varför deltagarna accepterade 

interventionen – maktförhållandena gav dem inget annat val. Det empiriska materialet  

indikerar således att en paternalistisk intervention inskränker berörda individers autonomi 

genom att dessa tvingas anpassa sig till förändringarna. Resultat som medför att relationen 

mellan paternalism och autonomi som diskuteras av bland andra Brülde (2011: 214),  

Buchanan (2008) och Bayer (2008) kan verifieras, men ger diskussionen ytterligare en dimen-

sion. Detta då upplevelser av en paternalistisk intervention ännu inte studerats, vilket medför 

att studien genererat ny kunskap (Malterud, 2009: 172). 

4.2.1 Ökat individuellt ansvar 

Respekt för autonoma val och handlingar är en grundläggande etisk princip i folkhälsoarbete 

och innebär att individen ska ha möjlighet och förmåga att göra fria val (Childress et al., 

2002: 171; Baum, 2008: 74). Detta medför ett arbete med stödjande miljöer i vilken individen 

ska få förutsättningar att göra frivilliga beteendeförändringar (Holland, 2007: 129).   

Resultaten visar dock att denna etiska princip inte beaktas överhuvudtaget. Istället utövas ett  

paternalistiskt maktspel där den enskilde individen åläggs ett stort ansvar utan att det tas  

någon hänsyn till eventuella hinder som kan begränsa förmågan att hantera denna situation 

(Minkler, 1999). Det förefaller orimligt att individen, som trots allt ägnar sig åt ett frivilligt 

beteende, ska tvingas ansvara för arbetet genom förväntad beteendeförändring, särskilt som 

hälsa är beroende av mycket mer än bara livsstilsfaktorer (se Dahlgren & Whitehead, 1992). 

Genom att kopplingen mellan rökning, socioekonomiska faktorer och kön osynliggörs helt 

interventionen (rökarnas livsstil är den enda determinant som beaktas), tydliggörs detta  

faktum. Att individen förväntas ta ansvar för sin hälsa genom en beteendeförändring är dock 

inte ovanligt. Trots att folkhälsoarbete idag värnar om hälsofrämjande strategier präglas det 

till stor del av ett preventivt arbete med fokus på riskfaktorer (Baum, 2008: 472). Förhållan-

den som medför att individen tvingas förändra sin livsstil i syfte att förbättra både sin och 

befolkningens hälsa (Buchanan, 2000: 14). Deltagarna i studien upplevde detta tvång genom 

upprättandet av förbud och sanktioner och uttryckte samtidigt en rädsla för att bryta mot  

reglerna. Detta visar på den maktutövning som vanligen förekommer i paternalistiska  

interventioner (Baum, 2008: 482). En maktutövning som innebär att interventionens initiativ-

tagare och utförare tar ifrån deltagarna möjligheten att kontrollera sina handlingar och  

beteenden. Diskussionen om makt väcker även frågan om varför rökfri arbetstids fått så stor 

utbredning inom offentlig sektor (se Tobaksfakta, 2012; FHI, 2010a: 5). Utöver att i hög  

utsträckning riktas mot kvinnodominerade arbetsplatser omfattar interventionen dessutom en 
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grupp människor (rökare) som enligt FHI (2010a: 153) är socioekonomiskt svaga jämfört med 

icke-rökare. Då majoriteten av de individer som bli föremål för interventionen är kvinnor och 

rökare bör interventionen diskuteras utifrån ett genus- och klassperspektiv med fokus på makt 

och resurser. Detta då det existerar en köns- och maktordning i samhället (Hammarström & 

Hensing, 2008: 11). Makt handlar om en hierarki där den med mer makt kontrollerar den med 

mindre (Baum, 2008: 487). Dessa faktorer medför att det framstår som om paternalism lättare 

kan tillämpas då individer som blir föremål för interventionen har lägre status än dem som 

beslutat om samt ämnar införliva förändringen. Omständigheter som skulle ge svar på frågan 

som vissa deltagare ställde sig – varför interventionen enbart gäller omsorgen och inte hela 

Sundsvalls Kommun. Det skulle alltså kunna vara så att kvinnor och rökare, till följd av sin 

reducerade status, lättare manipuleras så att de med makt kan få sin vilja igenom (Hammar-

ström & Hensing, 2008: 11; Baum, 2008: 549). Ovanstående diskussion medför att en utbredd 

folkhälsointervention går emot det centrala med folkhälsoarbete – strävan efter jämlikhet i 

hälsa (se Baum, 2008: 31). Det antyder även det har blivit legitimt att tvinga individer att  

förändra oönskade beteenden, bara för att de är lättare att påverka. Genom en förskjutning, 

från jämlik hälsa till individuellt ansvar innefattande en bristande helhetssyn, tvingas svagare 

grupper (som till följd av sämre livsvillkor, i högst utsträckning är beroende av en främjad 

livsmiljö) stå för en förbättrad folkhälsa. I bästa fall medför denna ansvarsfördelning ingen-

ting alls – i värsta fall kan det frammana så kallad ”victim-blaming” och ökade skillnader i 

hälsa (Baum, 2008: 79; Lindbladh et al, 1998). ”Victim-blaming” är ofta ett resultat av inter-

ventioner som ämnar förändra människors beteenden. Detta då de ålägger ett alltför stort an-

svar på individen och dennes livsstil samtidigt som den sociala kontext vilken även påverkar  

hennes hälsa, nonchaleras (Minkler, 1999; Holland, 2007: 115). Att rikta insatser mot livsstil 

och beteenden som i hög utsträckning berör individer som redan har låg status, för att sedan 

inskränka deras autonomi ytterligare, bör sannolikt inte minska klyftorna i samhället snarare 

öka dem. Ska arbetet för en förbättrad och jämlik folkhälsa gå till på detta sätt? Individer vars 

livsstil inte anses passande tvingas till förändring för att de lättast går att influera, och detta 

mot en bakgrund av auktoritära definitioner av god hälsa. Är det så vi i nutid och framtid vill 

främja hälsa och förbygga ohälsa i ett demokratiskt samhälle?  

5. Metoddiskussion 

Förhållandet mellan paternalism och autonomi hade tidigare beskrivits genom teorietiska  

diskussioner men inte utifrån empiriskt material. Studien grundades i uppfattningen om att 

den sociala process som beskrivits i teorin fordrade undersökas i praktiken, vilket föranledde 
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en hypotes. Då intresset låg i att studera förhållandet mellan teorierna utifrån berörda  

individers upplevelser, ansågs kombinationen av kvalitativ metod med utgångspunkt i en  

deduktiv ansats, användbar (se Malterud, 2009: 174-175). Metodvalet resulterade i detaljerade 

beskrivningar av deltagarnas upplevelser, vilka inte ansågs möjliga att identifiera genom  

exempelvis observationer. Trots detta kan valet av urvals-, datainsamlings-, och analysmetod 

ha påverkat resultaten. Studien har således svagheter, men även styrkor som diskuteras med 

utgångspunkt i Hamberg, Johansson, Lindgren och Westmans (1994) beskrivning av  

kvalitetskriterierna tillförlitlighet, följsamhet, bekräftelsebarhet och överförbarhet.  

5.1 Urval och kontext 

Studien utgjordes av deltagare erhållna genom ett bekvämlighetsurval, en metod som  

användes då syftet var att skapa en djupgående analys (Bryman, 2002: 313). Generaliserbar-

het i kvantitativ bemärkelse var såldes inte möjligt eller önskvärt. Istället kan analytisk  

generalisering anammas där studiens tidsram, plats, människor och miljö skapar möjlighet för 

överförbarhet (Collingridge & Gantt, 2008; Hamberg et al., 1994). Mot denna bakgrund har 

studiens genomförande, deltagare och kontext beskrivits ingående i metoddelen. Studiens 

inklusionskriterier upprättades för att säkerställa att de individer som deltog skulle tillföra 

användbar empiri i relation till syftet. Trots detta kan bekvämlighetsurval medföra ett urvals-

bias (Malterud, 2009: 64) vilket har förebyggts genom att eftersträva en varierad grupp  

deltagare avseende demografiska egenskaper. De relativt få inklusionskriterierna öppnade för 

denna möjlighet men medförde samtidigt att samtliga individer som visade intresse  

inkluderades. Detta resulterade initialt i en grupp kvinnliga deltagare, vilket medförde att  

särskilda åtgärder genomfördes för att inkludera en manlig. Detta gav studiepopulationen en 

större variation, vilket främjar överförbarheten (Hamberg et al., 1994). En svaghet med  

studien är dock att samtliga deltagare arbetade inom offentlig sektor, vilket i viss utsträckning 

begränsar överförbarheten (Hamberg et al., 1994). Önskvärt hade även varit att erhålla en 

respondent med annan etnisk bakgrund för att skapa än mer variation.   

5.2 Datainsamlingen 

Den deduktiva ansatsen förutsatte att frågorna i intervjuguiden utformades med stöd i  

teorierna (Bitektine, 2008). Detta säkerställer frågornas relevans och användbarhet i för-

hållande till syftet. Ansatsen krävde att frågorna var tillräckligt öppna för att erhålla oväntade 

svar (Malterud, 2009: 175) vilket gjordes enligt Charmaz (2006: 30) beskrivning. Dessutom 

ställdes frågorna på ett sätt som visade att forskaren var uppmärksam och deltagaren upp-

muntrades att dela med sig av både positiva och negativa upplevelser vilket skapade förutsätt-

http://aniara.bib.miun.se/F/I8PANEP49N3GMA33BBJNVFRRAKA6FRCXQT7C3QEA1UI9FDJSU7-36663?func=find-a&local_base=miun&find_code=WRD&request=constructing+grounded+theory&field=WRD&request_op=AND&find_code=WOL&request=&request_op=AND&find_code=WWM&request=&request_op=AND&find_code=WSP&request=&request_op=AND&find_code=WWP&request=#full
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ningar för hypotesen såväl som kontrahypotesen (Malterud, 2009: 175). Ovanstående faktorer 

anses stärka studiens tillförlitlighet (Hamberg et al., 1994). För att främja följsamheten  

anammades ett flexibelt arbetssätt (Hamberg et al., 1994). Detta genom att intervjuguidens 

struktur frångicks under intervjuerna samt genom att analysen skedde parallellt med datain-

samlingen. Hinder i kvalitativa intervjuer kan vara att deltagaren inte förstår frågorna  

(Bryman, 2002: 301). Därför genomfördes en testintervju på en vän i syfte att pröva frågorna 

och intervjuguidens upplägg, något som dock inte resulterade i några förändringar. I syfte att 

främja bekräftelsebarheten togs fältanteckningar under intervjuerna (Hamberg et al., 1994). 

Trots att relationen mellan forskare och deltagare upplevdes avslappnad och naturlig, finns 

alltid en risk att denne undanhåller eller framhäver viss information (Malterud, 2009: 200). 

Detta faktum beaktades genom ett försök att skapa en miljö där deltagaren kunde känna sig 

trygg. Vidare avslutades varje intervju med att deltagaren fick ställa frågor. Att frågorna togs i 

slutet av intervjun var för att forskarens svar inte skulle influerade deltagaren – något som 

främjar bekräftelsebarheten (Hamberg et al., 1994). En styrka med datainsamlingen var den 

flexibilitet som skapades under intervjuerna. Forskaren var väl insatt i frågorna och upplägget 

kunde anpassas under intervjuns gång. Detta medförde att deltagarens upplevelser ständigt var 

i fokus. Kombinationen mellan ett gediget teoretisk förarbete och flexibiliteten i datainsam-

lingen medförde att intervjuerna bidrog med ett rikt material för den följande analysen  

(Malterud, 2009: 60).  

5.3 Analys och presentation  

Med syfte att etablera ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt användes Hsieh och  

Shannons (2005) beskrivning av en direkt innehållsanalys, vilken möjliggjorde system-

atisering och strukturering av empirin. Analys innebar inga avancerade abstraktioner och gav 

tolkningen ett tydligt ramverk. Detta skapade gynnsamma förutsättningar för analysen men 

dess främsta styrka är att dock att befintlig teori kunnat utvidgas (Hsieh & Shannon, 2005). 

Detta då studien visar hur paternalism påverkar berörda individer. Dessutom har detta skapat 

en grund för ifrågasättande av de normativa antaganden som hittills karaktäriserat diskussio-

nen mellan paternalism och autonomi. Studien har således genererat ny kunskap (Malterud, 

2009: 172) vilket stärker dess tillförlitlighet (Hamberg et al., 1994). I enighet med Hsieh och  

Shannon (2005) bör det dock framhållas att deduktiva analyser är tydligt vinklade, där det kan 

föreligga en benägenhet att finna bevis som stödjer hypotesen. Detta ökar risken att viktiga 

resultat förbises, något som dock förebyggdes genom upprättandet av en övrigtkategori enligt 

Elo och Kyngäs (2007). Om studien istället anammat ett induktivt förhållningssätt hade  
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resultaten kanske sett annorlunda ut. Ytterligare en strategi som avsåg förebygga problemet 

med en vinklad analys var att materialet ”korrlästes” av en studiekamrat och tolkningarna 

diskuterades (se Hsieh & Shannon, 2005). Denna strategi har skapat förutsättningar för  

bekräftelsebarheten men lade även en grund för kritisk reflektion vilket främjar studiens  

tillförlitlighet (Hamberg et al., 1994). Upprättandet av kontrahypotesen ämnade även främja 

neutralitet i relation till förförståelse och teori (Malterud, 2009: 175). För att stärka studiens 

tillförlitlighet och för att skapa förutsättningar för bekräftelsebarhet (Hamberg et al., 1994) 

har figurer och modeller sammanställts. Detta för att visa på tolkningarna av teori och empiri.  

5.4 Etisk reflektion 

Enligt Malterud (2009: 202) är kvalitativ forskning ofta känslig och förutsätter att deltagaren 

får fullständig information om studiens innebörd och dess följder. Samtliga deltagare erhöll 

detta (se bilaga 1) och gav sedermera muntligt samtycke. Denna åtgärd genomfördes för att 

säkerställa att de grundläggande etiska principerna för forskning (WMA, 2008). Datainsam-

lingen utgjordes av att deltagarna delade med sig av sina upplevelser av rökfri arbetstid och 

var således av personlig karaktär (Malterud, 2009: 200). Detta förutsätter att relationen mellan 

forskare och deltagare bygger på tillit och förtroende (Bryman, 2002: 316). I enlighet med 

Malterud (2009: 200) fick deltagaren välja plats för intervjun, vilket syftade till att skapa en 

trygg miljö. Dessutom anammades ett förhållningssätt som utgick från Brymans (2002: 306) 

krav på intervjuaren för att skapa förutsättningar för närhet (Maltrud, 2009: 199). I syfte att 

erhålla en jämställd relation och skapa ömsesidighet avslutades intervjuerna med att  

deltagaren fick ställa frågor. Den kvalitativa forskningens känsliga karaktär medför även att 

forskaren måste begrunda de möjliga konsekvenserna studien kan få för deltagarna (WMA, 

2008). En potentiell effekt som övervägdes var om forskarens ämnesbakgrund, i relation till 

rökning, kunde uppfattas stötande. Därför eftersträvades ett neutralt förhållningssätt i syfte att 

förekomma ett dömande förhållningssätt. För att forskning ska kunna vara etiskt försvarbar 

ska den dessutom gynna de deltagande individerna (WMA, 2008). I och med att vissa  

deltagare upplevde att studien gav dem möjlighet att yttra sina åsikter och bli uppmärksam-

made, stärks studiens etiska förhållningssätt.   

5.5  Implikationer och framtida forskning 

Studiens resultat kan appliceras på en rad folkhälsoområden (se Shickle, 2009) och har visat 

på betydelsen av att interventioner som ämnar förändra människors beteenden anammar ett 

etiskt förhållningssätt. Detta så att individen inte ska tvingas ta hela ansvaret för en förbättrad 

folkhälsa samtidigt som folkhälsoarbetet undslipper ett komplicerat arbete med sociala,  
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ekonomiska och strukturella determinanter. Resultaten indikerar att paternalism är användbart 

om syftet med interventionen är att skapa en relativt oproblematisk implementering och  

samtidigt accepterar att det sker på bekostnad av berörda individers autonomi. Detta faktum 

har sedan diskuterats utifrån konsekvenser av maktutövning och i relation till jämlikhet inom 

folkhälsoarbetet. Förhållandena behöver studeras ytterligare, men skulle kunna förebyggas 

genom att i högre utsträckning anamma arbetsformer som ämnar främjar jämlikhet i hälsa 

samt medför ett större samhällsansvar. Exempel på sådana är hälsofrämjande ”bottom-up” 

interventioner, exempelvis The Whole School Approach (se Mind Matters, 2012) Detta  

arbetssätt används för att öka målgruppens inflytande och således stärks autonomin istället för 

att inskränkas (Braunack-Mayer & Louise, 2008). Studien visar att det behövs en tydligare 

etisk diskussion inom folkhälsoarbetet om hur paternalism och respekten för autonomin bör  

bemötas. Resultaten kan även användas för att understryka betydelsen av arbetet med  

strukturella och sociala determinanter då studien har visat på effekterna av en intervention 

med fokus på förändrad livsstil. En förhoppning är att resultaten ska främja etisk eftertanke, 

något som bland andra Callahan och Jennings (2002) efterfrågar. Då forskningen på området 

är tämligen bristfällig bör framtida forskning grundas i empiri. Resultaten från föreliggande 

studie skulle kunna nyanseras genom exempelvis intervjuer med arbetsgivare eller politiker. 

Det vore även intressant att vidare studera effekterna av paternalism, dock inte enbart i  

relation till autonomi utan gentemot exempelvis ”victim-blaming” eller stigmatisering.  

Önskvärt vore även att anlägga ett klass- och/eller genusperspektiv på denna forskning. Detta 

då studien antyder att paternalism är mer framgångsrikt inom områden där målgruppen har  

mindre makt och lägre status. Förhållanden som dock behöver studeras ytterligare.  

6. Slutsats 

Med utgångspunkt i upplevelser hos individer som varit föremål för en folkhälsointervention, 

karaktäriseras paternalism av förbud, sanktioner och bristande empowerment. Autonomi kän-

netecknas av en ansvarskänsla för sin och andras hälsa samt genom upplevd kontroll över 

rökrelaterade beteenden. Resultaten visar att de paternalistiska strategierna inskränker indivi-

ders autonomi genom att deltagarnas handlingsutrymme och valfrihet begränsas. Samtidigt 

som paternalism leder till ett ökat individuellt ansvar togs ingen hänsyn till hinder som kan 

begränsa individens förmåga att ta sitt ansvar. Omständigheter som kan resultera i ”victim-

blaming” och ökade skillnader i hälsa. Mot denna bakgrund behövs dock mer forskning men 

även en påtagligare etisk diskussion om hur folkhälsoarbetet ska förhålla sig till paternalism 

och i vilken utsträckning individers autonomi bör respekteras.  
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Bilaga 1      

Studie om upplevelser av rökfri arbetstid 

Informationsbrev 

 

Hej!  

Välkommen att delta i en studie med syfte att undersöka rökande individers upplevelser av 

rökfri arbetstid. Jag söker dig som arbetar på en arbetsplats som infört rökfri arbetstid och 

som är rökare eller var rökare när detta infördes. Medverkan innebär att du genom en intervju 

med mig får berätta om dina upplevelser av rökfri arbetstid. Dina erfarenheter är värdefulla. 

Intervjun kommer ta ca 30-60 minuter och spelas in på band. Detta för att erhålla korrekt in-

formation och för att jag i efterhand ska kunna tolka materialet i vetenskapligt syfte. 

 

Din medverkan bygger på frivillighet, vilket innebär att du när som helst kan avbryta inter-

vjun eller efter intervjun meddela att du inte längre vill att din berättelse ska vara med i studi-

en. Uppgifter om dig kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att din identitet inte 

kommer att avslöjas eller kunna spåras. Dina svar kommer att behandlas så att inga obehöriga 

kan ta del av dem.  

 

Resultatet av denna studie kommer att presenteras i min examensuppsats vid Mittuniversite-

tet, Programmet för folkhälsovetenskap. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på Mittuni-

versitetets bibliotek samt via Internet. Arbetet antas vara klart juni 2012.  

 

Jag heter Frida Jonsson, är student och skriver mitt examensarbete om rökfri arbetsplats. 

Har du frågor? Vänligen hör av dig till: 

Frida Jonsson 

070-62 33 620 

jonsson.frida@hotmail.com 

 

Evelina Landstedt, handledare  

Mittuniversitetet, Sundsvall 

070-63 98 576 

 evelina.landstedt@miun.se 

 

mailto:jonsson.frida@hotmail.com
mailto:evelina.landstedt@miun.se
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Bilaga 2   

Intervjuguide 

1. Kan du börja med att kort beskriva dig själv (ålder, utbildning, sysselsättning, arbets-

plats). 

2. Varför valde du att ställa upp på intervjun? 

3. Berätta lite om dina rökvanor och din inställning till rökning.  

a. Hur länge har du rökt? Hur mycket röker du? 

b. Varför röker du? 

c. Var/är du medveten om riskerna med rökning?  

d. Vill/ville du sluta röka?  

i. Känner du att du har förmågan att sluta röka när du vill? 

Rökfri arbetstid  

4. Kan du beskriva hur rökfri arbetstid infördes.  

a. När skedde det? 

b. Vilka händelser ledde till detta?  

c. Vad tror du har bidragit till införandet av rökfri arbetstid? 

Vad tror du var motivet till införandet? 

d. Hur känner du inför detta? 

5. Hur såg processen för införandet ut?  

a.  Vilken information fick du om rökfri arbetstid och dess införande?  

b. Upplever du att du fick vara med och påverka införandet?  

c. Berätta hur du kände och tänkte när rökfri arbetstid infördes. 

Effekter 

6. Hur upplever du att rökfri arbetstid har påverkat dig? 

a. Har du/ni (rökare) fått någon hjälp eller stöd? 

7. Hur upplever du rökfri arbetstid idag? 

8. Sanktioner och förbud: 

b. Upplever du att reglerna för rökfri arbetstid följs? 

c. Vad händer om man inte följer reglerna? 

9. Finns det något särskilt gällande rökfri arbetstid som du vill dela med dig av? 

10. Finns det något du vill fråga mig? 
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Bilaga 3 

Analysmatris för paternalismteorin innehållande utdrag ur empirin 

  

Text 

 

Tolkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intention 

 

Jaaa, alltså, man motiverade ju det med att vi alla vet ju att 

det är skadligt och att vi jobbar inom … och då ska vi ju 

föregå med gott exempel. Då ska vi ju liksom leva upp till 

det vi veta, att det är farligt. Det var väl liksom skälet till att 

införa det.  

Näe, men det kan man väl kanske tänka sig (skratt). Jag tror 

dom antar att vi vet varför men man har inte sett nånting på 

några papper eller så.  

 

 

 

Främjad hälsa hos rökarna ej 

primärt. 

 

Hur har snacket gått om passiv rökning? Näe, det har väl 

inte diskuterats nånting. Det fanns ju redan en bestämd plats 

att röka på och där fanns ju inga ickerökare. Förr rökte vi ju 

liksom på balkongerna, men det tog dom ju bort för många 

år sedan så då vart vi ju likdom förvisade ner i skamvrån 

(skratt).  

Så att det här med passiv rökning tror jag inte dom har pratat 

så mycket om.  

Då röker jag ju antagligen mindre och sen för passiv rökning 

och sådär. 

 

 

 

 

 

Passiv rökning ej primärt. 

 

Och sen att det luktade illa (tillgjord röst), vi måste ju byta 

om när vi röker. Vi får inte röka i arbetskläderna. Så att det 

var väl mycket det, att man inte skulle lukta rök.  

 

Vi jobbar … och då ska vi ju föregå med gott exempel. Då 

ska vi ju liksom leva upp till det vi veta, att det är farligt. 

Det var väl liksom skälet till att införa det. 

Och sen eftersom vi jobbar med människor hela tiden så 

liksom det kanske inte är så trevligt att komma in och lukta 

rök hos nån. 

 

Lukta dåligt 

 

Leva upp till förväntningar 

 

Respektera patienter/klienter 

 

 

Införande 

 

Näe, det var bestämt. Vi vart förvisade till en plats där vi 

skulle röka 

 

Vi fick en handlingsplan. 

Men att det inte var något som var uppe för diskussion utan 

den här policyn ska vi inom … 

 

 

Fick ej möjlighet att del-

ta/påverka 
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Det var bara rätt av, nu ska vi införa det här. Det var väl en 

liten process, men inte var den nå lång inte. Det var rökfri … 

och sen pang sen slut. Det är många som protesterat och så. 

Så det pratade man väl om under en period och sen satte 

man nog ett datum, att från och med då. Det kändes inte som 

att det var nått man gick ut och frågade, eller nått sånt. Utan 

det kom ju uppifrån, att man bara bestämde det. 

Nej, det var klubbat och klart liksom, att det skulle vara 

såhär. Det sattes ett datum, att 1 september då liksom är det 

färdigt så att dagen före då kunde vi gå som vi ville och 

dagen efter då var det du ska jobba såhär många timmar. 

 

 

 

Inget inflytande 

 

 

 

 

 

Förbud 

och sank-

tioner 

 

På lunchen får vi ju röka. 

Vi röker ju på lunchrasten bara. 

Vi får inte röka om vi liksom inte har, lagstadgad rast, det är 

ju liksom jobbar du mer än 5 timmar så ska du ha 30 min 

rast så då får vi ju liksom bara röka på den rasten. Och sen 

får vi inte röka alls.  

Det finns ju ingen lag i världen som kan ändra om jag vill gå 

ner på lunchen, på min fritid och röka. 

 

 

Förbud, röka på obetald rast.  

 

Jag kan nog tänka mig att det inte blir samma löneförmåner.  

Mer än en tillsägelse från chefen om dom kommer på dom. 

Det gör dom ju, fast det är väl mest när de kommer på det. 

Asså det är inte så att de går och letar efter folk. Kommer 

dom dit i rätt tillfälle, att de röker på arbetstid eller i arbets-

kläder så säger de ju till. 

Precis, för att hinna med att röka. Det enda det gjorde var ju 

egentligen att det tog längre tid om man skulle gå. Men 

samtidigt så tog man ju utav den sociala tiden med sina 

kollegor när man sitter och fikar eller käkar och man hade 

den här pressen med allt man ska hinna med.  

Jag tyckte väl liksom att det kändes lite, ja men nånstans var 

det ju rätt alltihopa samtidigt som man kunde känna fan vad 

besvärligt, här har man liksom en kort rast på en kvart och 

då ska man hinna fika och käka sin macka och så ska man 

hinna löpa iväg långt bortöver. Att det kändes besvärligt. 

Men det kändes samtidigt inte som att det var fel. 

 

 

 

 

 

Effekter av sanktioner: sämre 

löneförmåner, tillsägelser, 

minskad tid med kollegor, be-

gränsat handlingsutrymme.  

 

 


