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Sammanfattning 

Bakgrund: Rökning är ett stort hot mot folkhälsan globalt. Patienter med psykossjukdomar 

röker i större utsträckning än befolkningen i övrigt vilket får stora konsekvenser för deras 

hälsa och livslängd. Dessa patienter har en livslängd som är 15-25 år kortare än för personer 

utan psykossjukdom. Patienter med psykossjukdom lägger motsvarande en tredjedel av deras 

redan låga inkomst på cigaretter. Det finns en allmän uppfattning bland personalen i 

psykiatrin om att dessa patienter inte är motiverade att sluta röka, att de saknar vilja samt att 

de inte kan sluta. Forskningen visar dock att det är många som vill sluta röka men de behöver 

anpassad rökavvänjning. Syftet med studien var att få en djupare förståelse för personalens 

inställning och tankar om psykospatienternas rökning. Metod: En kvalitativ ansats användes 

för att besvara syftet. Det var åtta personer med olika yrkesbakgrund och olika lång 

yrkeslivserfarenhet som intervjuades. Databearbetningen skedde med kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet visade att personalen hade en negativ inställning till rökning i 

allmänhet men att de visade stor förståelse för psykospatienternas rökvanor. Enligt personalen 

rökte patienterna för att hantera känslor, för att de var ensamma och saknade meningsfull 

sysselsättning samt för att minska biverkningarna av neuroleptika. Personalen ansåg att 

patienterna hade låg motivation att sluta röka och det som kunde motivera dem var dålig 

ekonomi samt hälsoproblem orsakade av rökning. Ingen av personlen hade välgrundade 

strategier för att bemöta patienter som rökte. Personalen tyckte att psykospatienter behövde 

mer stöd och anpassad rökavvänjning som psykiatrin borde ansvara för. Slutsats: Rökningen 

behöver uppmärksammas i större utsträckning inom psykosvården. Anpassad rökavvänjning 

behöver utarbetas och stöd under lång tid bör erbjudas alla patienter. 

Nyckelord: Inställning, kvalitativ studie, personal, psykos, rökavvänjning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Background: Smoking is a major threat to public health worldwide. Patients with psychotic 

disorders have a higher prevalence of cigarette smoking than the general population, which 

has major implications for their health and longevity. These patients have a life expectancy 

that is 15-25 years less than for people without psychosis. Patients with psychotic illness 

spend almost one third of their already low income on cigarettes. There is a general opinion 

among the staff in psychiatry that these patients are not motivated to quit smoking, they lack 

the will and that they can´t quit smoking. Research shows, however, that there are a lot of 

patients who want to quit smoking but they need adapted smoking cessation. The aim of the 

study is to gain a deeper understanding of the staff's attitude and thoughts of psychosis 

patients' smoking. Method: A qualitative approach was used to answer the purpose. There 

were eight people with different professional backgrounds and different long professional 

experiences were interviewed. Data processing was done using qualitative content analysis. 

The result showed that the staff had a negative attitude toward smoking in general but they 

showed great understanding of psychosis patients' smoking habits. According to the staff the 

reasons why patients smoked were to manage emotions, loneliness, lack of meaningful 

occupation and to reduce the side effects of neuroleptics. The staff believed that patients had 

low motivation to quit smoking and things which motivated them were bad economics and 

health problems caused by smoking. None of the staff had established strategies to address 

patients who smoked. The staff thought that psychosis patients needed more support and 

tailored smoking cessation that psychiatry should responsible for. Conclusion: Smoking 

requires greater attention in psychosis care. Developing appropriate tobacco cessation and 

long term support for this population is necessary.  

Key words: Attityde, qualitative approach, serve mental illness, smoking cessation, staff 
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Bakgrund 
Ett specifikt intresse väcktes för sambandet mellan rökning och psykossjukdom efter att 

författaren arbetat flera år med denna patientgrupp. Författaren fick den uppfattningen att 

rökning var mycket vanlig bland patienterna samtidigt som problemet inte uppmärksammades 

i någon större utsträckning av vården. Författaren önskade därför få en djupare förståelse för 

hur personalen som dagligen träffar dessa patienter ser på rökning, patienternas motivation 

och möjligheter att sluta röka men även sin egen roll i patienternas rökavvänjning. Genom en 

kvalitativ ansats undersöktes personalens personliga uppfattning. 

Rökning och folkhälsa 

Rökning är ett globalt hälsoproblem som engagerar olika aktörer både på internationell och på 

nationell nivå. Enligt WHO (2011) är tobaksanvändningen den ledande dödsorsaken i världen 

bland sjukdomar som kan förebyggas. Varje år dör sex miljoner människor i förtid på grund 

av rökning och största delen av dessa bor i låg- och medelinkomstländer. Dessutom visar 

WHO:s prognos att antalet dödsfall på grund av rökning kommer att öka med ca 30 % till år 

2030 om det inte görs något. WHO bedömer att tobaksanvändning är det största hotet mot 

folkhälsan (WHO, 2011, s. 8).  

Tobaksanvändning är en viktig fråga även för EU där 28 % av befolkningen röker. I EU dör 

närmare 700 000 människor på grund av rökning varje år (Europeiska kommissionen, 2014). 

I Sverige dör omkring 12 000 personer årligen av rökning. Tobak är den största orsaken till 

förtida död, sjukdom och lidande. De vanligaste sjukdomar som orsakas av rökning är 

lungcancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), stroke och hjärtinfarkt. Dessa 

tillsammans står för omkring 8 000 dödsfall om året. Det är 4 000 personer till som dör i 

andra rökningsrelaterade sjukdomar (Socialstyrelsen, 2014, s. 29). Lågutbildade och personer 

med funktionsnedsättning röker mer. Målområde 11 i regeringens folkhälsoproposition 

handlar just om att minska tobaksbruket. Ett av delmålen är att halvera rökningen bland de 

grupper som röker mest. (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

Psykossjukdom 

Psykossjukdom är ett fenomenologiskt-psykologiskt begrepp och det finns inte någon 

biologiskt definierad term för denna sjukdom. Begreppet kan inte förklaras utifrån 

patofysiologiska fynd eller biologiska markörer (Cullberg, 2005 s. 34). Begreppet 

psykossjukdom är ett samlingsnamn för schizofreni, schizoaffektiv sjukdom, 
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vanföreställningssyndrom och ospecificerad icke-organisk psykos (Socialstyrelsen, 2011a, s 

93). Dessa sjukdomar är förknippade med omfattande och allvarlig funktionsnedsättning 

(Davis, Brunette, Vorhies, Ferron & Whitley, 2010; Socialstyrelsen, 2011a, s. 12). Psykos 

kännetecknas av hörselhallucinationer, vanföreställningar, osammanhängande tal och 

förvrängda sinnesintryck. Även nedsatt kognitiv funktion hör till symtomsbilden (Svenska 

Psykiatriska Föreningen, 2009, s. 24). I engelskspråkig litteratur används ofta begreppet 

allvarlig psykisk sjukdom (severe mental illness). Det är ett paraplybegrepp som innefattar 

schizofreni, schizoaffektiv sjukdom, bipolär sjukdom och även svåra depressioner (Davis et 

al., 2010).  

Kortare livslängd hos personer med psykos 

Problem med den somatiska hälsan hos patienter med schizofreni är vanligt, den förväntade 

livslängden är kortare för denna grupp vars relativa risk att dö i förtid är 2 – 3 gånger större än 

i den övriga befolkningen (von Hausswolf-Juhlin, Bjartveit, Lindström & Jones, 2009). En 

skandinavisk studie gjord av Wahlbeck et al., (2011) kommer fram till samma resultat 

gällande livslängd för personer med psykossjukdom. Män med psykossjukdom har 20 år 

kortare livslängd än män utan psykossjukdom och att kvinnor med psykossjukdom har 15 år 

kortare livslängd än kvinnor utan psykossjukdom i Norden. Risken att dö är 2-3 gånger högre 

i alla åldersgrupper i Sverige utom för dem som är 75 eller äldre (Whalbeck, Westman, 

Nordentoft, Gissler & Munk Laursen, 2011).   

Den enskild vanligaste dödsorsaken är kardiovaskulära sjukdomar visar en studie gjord av 

Ösby, Correia, Brandt, Ekbom och Sparén (2000). Rökning är en stor riskfaktor för 

kardiovaskulära sjukdomar, sjukdomar i andningsorganen samt för cancer (Fagerström & 

Aubin, 2009).   

Rökare dör i genomsnitt 13 – 14 år tidigare än icke-rökare och har mer hälsoproblem och 

sjukdomar (Ashton, Rigby & Galletly, 2013). Enligt en annan studie är schizofreni förknippad 

med 20 % kortare livslängd som huvudsakligen beror på rökning (Williams & Foulds, 2007). 

Andel rökare bland personer med psykossjukdom 

Flera studier bekräftar bilden att personer med allvarlig psykisk sjukdom röker mer än 

befolkningen i övrigt.  

Rökning hos patienter med schizofreni är 2-4 gånger vanligare än i övriga befolkningen (von 

Hausswolf-Juhlin et al., 2009; Prochaska, Hall, Delicchi & Hall, 2013; Rüther et al., 2014; 
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Williams & Foulds, 2007).  I Sverige är 11 % av befolkningen dagligrökare men bland de 

som är sjukskrivna eller uppbär sjukpenning är andelen rökare 26 % (Folkhälsomyndigheten, 

2013).  

Patienter med schizofreni är den grupp som har högst andel rökare, 70- 85 % är dagligrökare 

(Minichino et al., 2013). Patienter med schizofreni är oftare storrökare än övrig befolkning 

samt drar i sig mer nikotin från cigaretterna som leder till ökad nikotinhalt i blodet och som 

orsakar större beroende. Denna effekt kan bero på att de tar djupare bloss men det finns 

teorier om att det kan bero på genetiska faktorer som kopplar ihop schizofreni med en specifik 

form av nikotinreceptorer (von Hausswolf-Juhlin et al., 2009). 

Det är en komplex kombination av biologiska, psykologiska och sociala faktorer som gör att 

andelen rökare bland personer med allvarlig psykisk sjukdom är så hög (Solway, 2011).  

Rökning är starkt förknippad med psykisk ohälsa. Williams och Foulds (2007) studie visar att 

det finns evidens för att bland rökare med schizofreni är ca 60 % storrökare, dvs. röker mer än 

20 cigaretter om dagen (Williams & Foulds, 2007).   

Rökningens effekter på personer med psykossjukdom 

Förutom konsekvenser för hälsan påverkar rökning även ekonomin och den sociala biten 

negativt visar studien av Williams och Foulds (2007). Rökare med schizofreni spenderar 

nästan en tredjedel av sin inkomst på cigaretter (Williams & Foulds, 2007). En stor del av 

rökarnas inkomst går till inköp av cigaretter som gör att det är mindre pengar kvar till mat, 

kläder, transport, rekreation och sjukvård (Ashton et al., 2013).  

Spring et al (2003)  visade i en studie att personer med schizofreni, jämfört med andra rökare 

utan psykiatrisk diagnos, oftare föredrar rökning framför andra aktiviteter. Spring, Pingitore 

& McEchargue (2003) liksom Paton, Esop, Young & Taylor (2004) menar att dessa personer 

kan uppleva fördelar av rökning såsom lindrande effekt på psykotiska symtom och på 

biverkningarna av neuroleptika i form av extra-pyramidala symtom och dåsighet. Vidare kan 

rökvanorna vara ett sätt att strukturera dagen (Spring et al., 2003; Paton et al., 2004).  

Mekanismerna bakom nikotinberoendet är komplexa och man tror att nikotinet interagerar 

med neurotransmittosystemet där dopaminsystemet ingår (Fagerström & Aubin, 2009). I 

samma studie beskrivs några positiva effekter av rökning som är viktnedgång, minskad 

stressnivå, förbättrad kognitiv funktion och humör samt ökad vakenhet. Nikotinet verkar ha 

positiva kognitiva och psykologiska effekter och rökning kan vara en form av 
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självmedicinering (Fagerström & Aubin, 2009).  Det finns flera studier som visar att patienter 

med schizofreni får en förbättring inom vissa kognitiva funktioner efter att de har rökt eller 

tagit nikotinersättning (Barr et al., 2008; Harris et al., 2004; Rüther et al., 2014). 

Bland personer med allvarlig psykisk sjukdom har rökarna, jämfört med icke-rökarna, också 

mer psykiska symtom, ökat behov av dygnsvård på sjukhus samt kräver högre doser av 

mediciner. Rökning ökar också metabolismen av vissa neuroleptika som leder till minskad 

effekt av medicineringen men också till mindre biverkningar (Morris, Waxmonsky, May & 

Giese, 2009).  

En svensk långtidstudie (Levander, Eberhard & Lindström, 2007) har dock kommit fram till 

en annan slutsats, de har inte hittat något samband mellan nikotinanvändning, diagnos, 

symtom, biverkningar, vikt, kognitiv funktion och personlighet, deras fynd stödjer inte teorin 

om ”självmedicinering”. Samma studie konstaterar dock att rökning är två gånger vanligare 

bland patienter med psykossjukdom än i övrig befolkning (Levander et al., 2007).  

Rökavvänjningsmetoder för personer med psykossjukdom 

All evidens visar att det är bra för hälsan att sluta röka, men patienter med psykiska 

sjukdomar har svårare att bli rökfria (von Hausswolf-Juhlin et al., 2009). 

Det är av stor betydelse att hitta effektiva rökavvänjningsmetoder för patienter med psykisk 

sjukdom (Minichino et al. 2013). Enligt Williams och Foulds (2007) kan tobaksberoende 

betraktas som ett kroniskt tillstånd som kräver långtidsbehandling. Det är få rökare som 

lyckas sluta vid första försöket. De flesta, även de som inte har psykisk sjukdom gör flera 

försök innan de blir rökfria (Williams & Foulds, 2007).  

Fagerström och Aubin (2009) menar att det kan vara effektivare att försöka minska rökningen 

än att fokusera på att helt sluta för patienter med schizofreni. Rüther at al. (2014) konstaterar 

att syftet med rökavvänjning är att bli helt rökfri, men för patienter med schizofreni kan första 

steget vara att minska antalet cigaretter. 

Morris et al. (2009) anser att rökavvänjningsprogrammen inte är anpassade för de unika 

behoven som personer med schizofreni har. Lucksted, McGuire, Postrado, Kreyenbuhl & 

Dixon (2004) menar att rökavvänjningsprogram och stöd har varit begränsat för denna grupp. 

För att en intervention ska bli framgångsrik behöver den förbättra patienternas motivation och 

vilja att sluta röka enligt samma studie. Dessutom måste den ta hänsyn till de kognitiva 



5 

 

begränsningar/nedsättningar som är vanlig hos personer med schizofreni (Lucksted et al., 

2004). Rogers och Sherman (2010) kommer fram till liknande resultat i sin studie.  

Rekommendationen i USA är densamma för dem som har en psykisk sjukdom och vill sluta 

röka som för befolkningen i övrigt. Men förhållandet mellan rökning och psykisk sjukdom är 

komplext och patienter med psykisk sjukdom lyckas sluta i mindre utsträckning, därför är det 

nödvändigt att hitta mer skräddarsydda lösningar för denna grupp. Det finns evidens för att 

denna patientgrupp behöver hjälp med rökavvänjning under längre tid och att den mest 

effektiva interventionen är en kombination av medicinsk behandling, kognitiv beteendeterapi 

och motiverande samtal (Rogers & Sherman 2010).  

En annan effektiv metod är en anpassad gruppbehandling för rökare med psykisk sjukdom. 

Om deltagarna dessutom får stöd från Sluta röka linjen blir resultatet ännu bättre. En ännu 

effektivare metod är individuell rådgivning på åtta sessioner där 30 % av dem som har 

fullföljt programmet var rökfria vid tremånaders uppföljning (Ashton et al., 2013). En annan 

viktig aspekt för lyckat rökstopp är att personalen har en positiv förväntning – helt enkelt att 

de tror på deltagarnas förmåga att klara av att bli fria från tobak (Morris et al., 2009). 

Socialstyrelsen (2011b, s. 75) rekommenderar kvalificerat rådgivande samtal för vuxna 

dagligrökare med schizofreni. Åtgärden rangordnas som 1 vilket innebär högst 

angelägenhetsgrad. Rekommendationen motiveras med att tillståndet har mycket stor 

svårighetsgrad och att åtgärden har stor effekt. Att vara dagligrökare och ha schizofreni 

innebär en kraftigt förhöjd risk för förtida död, sjukdom och sänkt livskvalitet 

(Socialstyrelsen, 2011b, s. 23). 

Attityder till rökning bland vårdpersonal 

I en studie av Morris et al. (2009) står det att psykiatriska vårdinrättningar förr uppmuntrade 

patienterna att röka för att det ansågs minska symtomen. Tobaksindustrin har bekostat flera 

studier som visat att personer med schizofreni har nytta av rökning. Rökning bland patienter 

ignoreras i psykiatrin eller ännu värre, den uppmuntras. Rökning diagnostiseras inte som ett 

beroende som man gör när det gäller andra former av beroende (Morris et al., 2009).  

I en studie av Bowden, Miller & Hiller, (2011) hävdas det att personalen i psykiatrin har stort 

överseende vad gäller rökning bland personer med allvarlig psykisk sjukdom. Enligt samma 

studie finns det fler hinder varför personalen inte rekommenderar rökstopp, hit hör brist på 

kunskap och färdigheter som behövs för intervention samt personalens uppfattning att 
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patienterna antingen inte är intresserade av att sluta röka eller att de inte kan. Personalen tror 

också att cigaretterna har en lugnande effekt på patienterna samt det är ett av de få nöjen de 

har (Bowden, et al., 2011).  

Det är endast 26 % av vårdpersonalen som tar upp rökning med patienterna trots att 

rökningens negativa effekter på hälsan är välkända (Ashton et al., 2013). Morris et al. (2009) 

påpekar att vårdpersonalens rökvanor påverkar patienternas motivation negativt, att se 

personalen röka leder till att patienterna förlorar förtroendet för dem. På vissa ställen belönas 

dessutom psykiskt sjuka människor inom slutenvården med cigaretter. Personalens inställning 

att rökavvänjningsprogram inte är värt besväret för denna patientgrupp försvårar situationen 

ytterligare (Morris et al., 2009).  

Fagerström och Aubin (2009) konstaterar att policybeslut om rökfria miljöer har lett till 

minskad rökning bland annat på arbetsplatser, restauranger och barer. I samma studie 

konstateras att det finns svårigheter med att etablera rökfri miljö inom psykiatrin beroende på 

att cigaretter har använts som belöning och för att utveckla det terapeutiska bandet mellan 

personal och patienter. Det är en stor andel av personalen inom psykiatrin som röker och 

många av dem är emot införandet av rökfri policy vilket snarast förstärker patienternas 

positiva inställning till rökning (Fagerström & Aubin, 2009). 

Rökningens negativa effekter är välkända. Patienter med schizofreni röker mer och är en 

särskilt utsatt grupp med kortare livslängd. De flesta studier har undersökt patienternas 

rökvanor och kartlagt vad det finns för olika rökavvänjningsmetoder. I föreliggande studie 

tänker författaren undersöka hur personalen som dagligen träffar patienter med 

psykossjukdom ser på sin roll att uppmärksamma rökningen, motivera patienterna till att delta 

i rökavvänjning och hänvisa patienterna till lämpliga insatser.  

Syfte 

Syftet med studien var att få en djupare förståelse för vårdpersonalens tankar och attityder till 

rökning bland patienter med psykossjukdom. 

Frågeställningar                                                                                                                                                                                                                                

Vad har personalen för uppfattning om patienternas rökvanor? 

Vad tror personalen om patienternas möjligheter att sluta röka? 
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Hur ser personalen på sin roll när det gäller patienternas rökavvänjning? 

Metod 

Design 

Syftet med uppsatsen var att få en djupare förståelse för vårdpersonalens tankar och attityder 

till rökning bland patienter med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Detta genom 

personalens egna beskrivningar och uppfattningar. 

Den här studien utgick ifrån en kvalitativ ansats. Enligt Malterud (2009, s. 32-34) är 

kvalitativa metoder mest lämpade om man vill beskriva och analysera olika fenomen när man 

vill utforska erfarenheter, upplevelser, tankar och förväntningar. Således ligger fokus på att 

söka förståelse för deltagarnas perspektiv (Malterud, 2009). Den kvalitativa ansatsen 

inringade studiens syfte. 

Urval 

Urvalsgruppen, populationen, utgjordes av personalen på en psykosmottagning för patienter 

med psykossjukdom. Största delen av patienterna har diagnosen schizofreni men även 

patienter med diagnosen schizoaffektiv sjukdom och vanföreställningssyndrom får sin vård på 

psykosmottagningen. Inklusionskriterierna var att personen hade någon form av 

vårdutbildning och deltog i direkt patientarbete. Personer med administrativa arbetsuppgifter 

exkluderades, likaså de som arbetat mindre än ett år med denna patientgrupp. Arbetsledningen 

godkände studien och tillät att intervjuerna skedde på arbetstid. Strategiskt urval tillämpades 

så som Holme och Solvang (2009, s. 101) förespråkar. Syftet med det strategiska urvalet var 

att få en stor variationsbredd i materialet. Urvalet gjordes utifrån yrke, kön och längden på 

arbetslivserfarenhet. En telefonlista med personalens namn, yrke och telefonnummer erhölls 

från den medicinska sekreteraren. Författaren kontaktade de tilltänkta deltagarna personligen 

och de fick information om projektet både muntligt och skriftligt i form av ett 

informationsbrev (Bilaga 1). Alla tillfrågade tackade ja till att deltaga. De fick välja var och 

när de ville bli intervjuade. Antal personer som intervjuades var åtta, tre män och fem 

kvinnor. Deras arbetslivserfarenhet varierade från 1,5 år till 43 år och de representerade sex 

olika yrken (arbetsterapeut, kurator, läkare, mentalskötare, psykolog och sjuksköterska).  
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Datainsamling 

Författaren har valt semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod. Enligt Wideberg 

(2006, s. 30 och s. 66) är intervju en lämplig metod om man vill få fram förståelse av ett 

fenomen. Det skapades i förväg en intervjuguide (Bilaga 2) för att ha som stöd under 

intervjuerna såsom Kvale och Brinkmann (2009, s. 43) förespråkar. Det gjordes en 

provintervju för att få återkoppling gällande intervjuns frågor och upplägg. Öppna frågor 

valdes för att låta deltagarna beskriva sina uppfattningar om rökning med sina egna ord, vilket 

beskrivs av Polit och Beck (2012, s. 297). Förutom frågorna enligt intervjuguiden ställdes 

även följdfrågor som uppstod under intervjuerna. Vid början av varje intervju presenterades 

studiens syfte igen. Varje deltagare informerades om att det var frivilligt att delta och att allt 

insamlat material behandlades konfidentiellt.  

Intervjuerna började med neutrala frågor om yrke och antal år i psykiatrin. Intervjuerna 

avslutades med att ge utrymme till kommentarer och tillägg som ansågs betydelsefullt för 

deltagarna och som inte tidigare kommit med i frågorna i enlighet med Patel och Davidson 

(2011, s. 81-82). Intervjuerna spelades in på band som sedan transkriberades ordagrant av 

författaren vilket är nödvändigt enligt Willig (2007, s. 24). 

Databearbetning 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats valdes för studien. Med induktiv ansats menas 

att man gör en förutsättningslös analys av texten. Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på 

granskning och tolkning av texter samt att identifiera och beskriva skillnader och likheter. 

Metoden är användbar inom olika forskningsområden som beteendevetenskap, 

humanvetenskap samt vårdvetenskap. Innehållsanalys kan göras på utskrift av intervjuer 

(Lundman & Graneheim, 2012, s. 187). 

Bearbetning av materialet genomfördes utifrån kvalitativ, manifest innehållsanalys. Manifest 

analys innebär att texten tolkas utifrån det synliga och uppenbara (Lundman & Graneheim, 

2012, s. 189). Intervjuerna transkriberades i sin helhet av författaren och analyserades med en 

kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Graneheim (2012, s. 189-191). Författaren 

lyssnade igenom banden och jämförde med den skrivna texten. Intervjuerna lästes sedan 

igenom ett flertal gånger av författaren i syfte att få en känsla av helheten. Från texten i varje 

intervju plockades sedan ut meningsbärande enheter som kondenserades och innebörden 

sammanfattades och tilldelas koder. De olika koderna jämfördes utifrån likheter och 
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skillnader och sorterades in i kategorier och sedan i fem teman (jmf Lundman & Graneheim, 

2012). Exempel på analysprocessen redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

Många patienter, ja, 

de är så stressade 

och oroliga, det 

som kan lugna dem 

är att sätta sig en 

stund och röka. 

Många patienter är 

stressade och 

oroliga, rökning 

lugnar dem. 

Minskar stress och 

oro 

Hantera känslor Varför patienterna 

röker 

Det är lugnande 

förstår jag det så. 

Det är lugnande. Lugnande Lugnande Varför patienterna 

röker 

Jag tror att det 

handlar om att de 

har för lite för 

händerna, för lite 

att göra. 

De har för lite för 

händerna, för lite 

att göra. 

För lite att göra Sysslolöshet Varför patienterna 

röker 

Cigaretten ska sitta 

mellan fingrarna, 

den blir som en 

kompis. 

Cigaretten blir en 

kompis. 

Cigarett som 

kompis 

Ensamhetsproblematik Varför patienterna 

röker 

Det är så att 

biverkningarna av 

neuroleptika 

mildras av nikotin 

så våra patienter 

sitter fast i något 

röka ihjäl sig för att 

de är 

övermedicinerade 

med neuroleptika. 

Biverkningarna av 

neuroleptika 

mildras av 

nikotinet, 

patienterna är 

övermedicinerade 

med neuroleptika. 

Nikotinet minskar 

biverkningarna av 

neuroleptika 

Hantera biverkningar Varför patienterna 

röker 

 

De meningsbärande enheterna analyserades genom kondensering och kodning. Vid 

kondensering kortas den meningsbärande enheten ned vilket gjorde texten lättare att hantera 

samtidigt som innebörden bevarades. Den kondenserade texten försågs med koder för att 

kunna se texten på ett nytt sätt och ge en högre abstraktionsnivå. Koderna sammanfördes 

sedan till kategorier. En kategori innehåller flera koder med liknande innehåll. Kategorin ger 

en beskrivning av materialet och svarar på frågan “vad?” (Lundman & Graneheim, 2012, s. 

189-191). 
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Efter att liknande kategorier förts samman skapades fem teman, nämligen Personalens 

inställning till rökning, Personalens tankar om varför patienterna röker, Personalens 

agerande när de möter patienter som röker, Personalens uppfattning om patienternas 

motivation och vilja att sluta röka samt Personalens tankar om rökavvänjning för målgruppen 

– hinder och möjligheter. I resultatdelen presenteras meningsbärande enheter i form av citat 

för att åskådliggöra respektive temans innehåll på ett tydligt sätt. 

Jag valde denna metod för att den möjliggjorde att besvara syftet, nämligen att få en djupare 

förståelse för hur vårdpersonalen tänker kring patienternas rökvanor.  

Etiska överväganden 

Alla som tillfrågades fick muntlig och skriftlig information om studien. De informerades om 

studiens syfte och att deltagandet bygger på frivillighet samt att de när som helst kan avbryta 

sitt deltagande.  Materialet behandlades konfidentiellt och förvarades på ett säkert sätt. Endast 

författaren hade tillgång till materialet. Den undersökta gruppen beskrivs inte närmare för att 

på så sätt undvika risken för identifiering. Information och uppgifter avses endast användas i 

aktuell studie. Efter godkänd examination kommer materialet att förstöras. Vetenskapsrådets 

(2002) fyra krav angående informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekrav 

har därmed beaktats. Enhetschefen för mottagningen har informerats och godkänt att 

medarbetare intervjuas. Studien syftar inte till vetenskaplig publicering och det räknas inte 

som forskning enligt Forskningsetisk kommitté vid Mittuniversitetet (Mittuniversitetet, 2013). 

Studien röjer inga känsliga uppgifter. Med hänsyn till ovanstående bedömer författaren att 

studien inte behöver prövas av etikprövningsnämnden. 

 

Kvalitetskriterier  

Forskningen syftar till att finna ny kunskap men resultatet kan tolkas på olika sätt och därför 

ska alltid forskningens giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och trovärdighet diskuteras 

(Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Graneheim, 2012, s. 197). Resultatets giltighet 

ökar enligt Lundman och Graneheim (2012, s. 197) om författaren har strategier för val av 

deltagare vilket författaren ansett sig haft då urvalet består av både män och kvinnor med 

olika yrken och olika lång arbetslivserfarenhet. För att underlätta bedömningen av 

överförbarheten har även en noggrann beskrivning gjorts av urvalet, datainsamlingen och 

analysarbetet vilket också stärker tillförlitligheten enligt Graneheim och Lundman (2004). I 

syfte att underlätta bedömning av överförbarheten har också resultatet presenterats 
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tillsammans med lämpliga citat. För att stärka trovärdigheten har också analysen diskuterats 

med handledaren under hela analysarbetet vilket är värdefullt enligt Graneheim och Lundman 

(2004).  

Resultat 

Det var åtta personer som intervjuades från fyra olika team på en psykosmottagning med olika 

yrken och olika lång arbetslivserfarenhet. Bland de intervjuade var arbetsterapeut, kurator, 

läkare, psykolog, sjuksköterska och mentalskötare. Deras erfarenhet av att arbeta inom 

psykiatrin varierade från 1,5 år till 42 år. Ingen av dem var rökare men flertalet hade egen 

erfarenhet av rökning. Utifrån dataanalysen identifierades fem teman. De utgör rubrikerna i 

detta avsnitt.  

Personalens inställning till rökning 

Åsikterna varierade om rökning men de flesta var negativt eller mycket negativt inställda till 

rökning på grund av hälsoriskerna. Konsekvenserna av rökning beskrevs som sjukdom och 

död i förtid.  

”…det är väldigt farligt för hälsan, inställningen är negativ utifrån hälsorisker.” 

”Rökning är ett sätt att förkorta sitt liv” 

Några menade att cigaretterna accepteras bara för att det är en gammal drog som har funnits 

länge. Några tyckte att cigaretterna borde förbjudas. 

”Jag tycker nog att cigaretterna skulle förbjudas helt och hållet.”  

De flesta hade väldigt starka åsikter om cigaretter och rökning och de tog helt avstånd från 

dessa. De betraktade rökning som något väldigt hemskt.  

”Det är skadligt och giftigt och fördärvligt alltså, jag tycker verkligen att det är vidrigt” 

Bilden var dock inte enhetlig, det var några som hade en mer tillåtande inställning till rökning 

och betonade det individuella ansvaret eller traditionen av rökning. 

”Jag är nog rätt så tillåtande. Jag tycker liksom att det är var och ens ansvar” 

”Den har en plats i vår kultur sedan väldigt lång tid tillbaka så att jag inte är för ett förbud 

av rökning helt och hållet.” 
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Flera av deltagarna berättade om förändrade attityder till rökning i psykiatrin genom åren. 

Fram till 1990- talet verkade ingen bry sig om rökning, varken personalens eller patienternas. 

Det var vanligt att personalen satt på möte och rökte.  

”… tänk dig på ronderna på gamla … och här ute på … sjukhuset där gick man in i ett rum 

och alla rökte, det kunde vara 15 personer” 

Patienterna och personalen delade rökrum, men personalen fick också röka i personalrummet 

och på sina rum. 

”Personalen gick lika gärna in i samma rökrum och rökte tillsammans med patienterna. Alla 

gick in där och bolmade.” 

”I öppenvården kunde personalen röka på sina rum långt in på 90-talet.” 

Inställningen till rökning har förändrats genom åren i hela samhället och även i psykiatrin. De 

flesta känner till hälsoriskerna och rökningen i stort har minskat. 

”Jag tror att alla är ganska medvetna om riskerna med rökning. Det kan vara svårt att sluta 

själv. Jag tror att alla tänker att det inte är bra för någon.”  

Personalens tankar om varför patienterna röker 

Det fanns många olika uppfattningar om varför patienter med allvarlig psykisk sjukdom röker. 

Ett återkommande tanke var att cigaretterna hade en lugnande effekt, att de fungerade som 

ångestdämpande. Personalen ansåg att cigaretterna användes också för att hantera känslor. 

”Många patienter, ja, de är så stressade och oroliga, det som kan lugna dem att sätta sig en 

stund och röka” 

”Det är ett sätt att hantera sin oro, sin nedstämdhet. För många är det som en napp som ger 

tröst.” 

En annan vanlig uppfattning var att patienterna inte hade något att göra, att de saknade 

sysselsättning. Flera uppmärksammade sambandet mellan sysslolöshet och rökning. En 

anledning till rökning var att patienterna inte hade något att göra.  

”Jag tror att det handlar om att de har för lite för händerna, för lite att göra.”  

”Har man inget att göra tänder man en cigarett.” 
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”Jag tror att det ger en lugn, något att göra, det är rätt mycket sysslolöshet i vår 

patientgrupp” 

Många patienter med psykos sjukdom lever isolerade uppgav de intervjuade och 

ensamhetsproblematik var också skäl till rökning. Cigaretter kunde fungera som ersättning för 

vänner och kompisar. 

”Cigaretten ska sitta mellan fingrarna, den blir som en kompis.” 

”Många säger att det är den enda vän de har.” 

Enligt personalen medicineras i princip alla patienter med någon form av psykosdiagnos med 

en eller flera olika neuroleptika. Rökning kunde vara ett sätt att minska biverkningarna som 

orsakades av behandlingen. 

”Det är så att biverkningarna av neuroleptika mildras av nikotinet så våra patienter sitter 

fast i något röka ihjäl sig för att de är övermedicinerade med neuroleptika.”  

En del av personalen betraktade patienternas rökvanor som ett sätt att få välbefinnande och 

stimulans i ett för övrigt torftigt liv. 

”Det ska vara något lustcentrum i hjärnan som ger dem en upplevelse liksom, välbefinnande 

som de har svårt att få annars. Kan man få lite välbefinnande vilket de annars inte kan göra, 

det kan jag förstå.” 

Några av de intervjuade uppmärksammade sambandet mellan sjukdomens svårighetsgrad och 

rökning. Även det sociala sammanhanget kunde ha betydelse för rökvanorna. De som 

insjuknade nyligen hade bättre förutsättningar och möjligheter ansåg de intervjuade. 

”De som är märkta av sin sjukdom de röker mer.” 

”Flera som är ute och har lite jobb och praktik och så och då röker man inte. Man är mer 

med i samhället och kanske har andra intressen socialt nätverk och så, ja.”  

”De som är unga och inte varit sjuka lika länge och har haft andra möjligheter som studier 

eller arbete eller kompisar i ett socialt sammanhang där man inte röker och då röker de inte 

heller.”  

Någon i personalen påpekade att anledningen till patienternas rökning inte skiljer sig från 

andra rökare. 
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”De har väl samma anledning som de flesta andra som röker. Plus att det är ett beroende.”  

Personalens agerande när de möter patienter som röker 

Ingen av de intervjuade hade några riktlinjer eller rutiner att följa när de fick reda på att en 

patient rökte. Problemet uppmärksammades i varierande utsträckning, vissa av personalen 

visste exakt vilka som rökte av de patienter de träffade regelbundet medan andra var mer 

osäkra. Vissa pratade med patienterna regelbundet om rökning medan andra frågade om deras 

rökvanor en gång om året vid årskontroll.  

”Vi pratar en hel del om rökning och skadeverkningar.” 

”Det är viktigt att få patienterna att reflektera över sitt rökande, att informera dem om 

riskerna och ta sig den tiden så att säga.” 

Ett annat sätt att försöka få patienterna att sluta röka var att uppmana dem att sluta. 

”Jag tar alltid upp det och jag tjatar rätt så duktigt på dem att sluta. Jag har många 

kortvariga kontakter och då tar jag ju inte upp rökning. Men de som jag träffar ofta dem 

jagar jag även om de är lite äldre. De får sig en tillsägning.” 

”Jag har påtalat för flera stycken att de borde nog minska ner på rökningen.” 

Flera av personalen tog upp att de inte riktigt visste hur de skulle gå vidare när de fick veta att 

någon patient rökte. 

”Jag tror att man behöver någon form av redskap, någon metod, någonting så att man kan 

göra det på ett strukturerat sätt.” 

”Jag kan känna som personal att det var jättebra om jag visste vem jag ska vända mig till. Att 

kunna säga till patienten att du kan ringa till henne och boka en tid och så är det inte mer 

med det.” 

De flesta av de intervjuade utgick ifrån att patienterna var medvetna till en viss del om 

hälsoriskerna med rökning. Det var ingen av dem som på ett strukturerat sätt informerade 

patienterna om hälsoriskerna.  

”De vet att rökning är skadlig för hälsan. Det som finns i media. Jag tror inte att de aktivt 

söker efter kunskap.” 
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”De känner till hälsoriskerna, men kanske inte i detalj. Att lungorna, ja det är allmänt känt, 

även bland våra patienter.” 

Några av de intervjuade påpekade att det inte handlade om kunskapsbrist om rökningens 

skadliga effekter som gjorde att folk rökte. Även begåvade och välutbildade människor röker. 

”Vi har ju väldigt många begåvade patienter men det har inte med det att göra. Det är ju inte 

förnuftstyrt.” 

Några tyckte att det var viktigt att informera patienterna om hur rökning påverkade hälsan och 

att det var läkaren som var mest lämpad att göra det. 

”Det är klart att man ska informera dem om skadeverkningarna. Det bästa är om läkaren gör 

det. Ta ett allvarligt snack och förklara precis varför det är dåligt att röka.” 

 Ett annat sätt att bemöta rökande patienter kunde vara att undersöka grunden till de känslor 

som de försöker dämpa med cigaretter. Personalens uppgift kunde vara att motivera patienten 

till att söka hjälp för sin rökning. 

”Man kan försöka förstå patienternas känslor kring sitt beroende av rökning t ex man kan 

undersöka ångesten vad den handlar om, vilket kan leda till att patienten får mindre ångest 

och då röker mindre eller får mer kraft att förändra sitt liv och mer nöjd med sig själv.”  

”Jag tror att det finns mycket för oss som jobbar här att göra liksom och kanske också att 

sätta sig in i det själva för att lättare kunna motivera för patienten det är alla fall min 

känsla.” 

Personalens uppfattning om patienternas motivation och vilja att sluta röka 

Personalens uppfattning var att patienterna hade en önskan om att bli rökfria men att de 

saknade motivationen och viljan. Några menade att patienterna kunde uppge att de ville sluta 

men när man började prata om rökavvänjning så var de inte längre intresserade. 

”De har inte förmågan till att sluta röka, de är inte tillräckligt motiverade” 

”De kan nog säga att de vill, men när de kommer dit så vill de inte.” 

”Min uppfattning är att de kan säga att de vill sluta längre fram. Ja, någon gång i framtiden 

tänker de nog.” 

Det hörde till ovanligheterna att patienterna bad om hjälp med rökavvänjning. 
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”Nej, spontant tar de inte upp det själv” 

Den dåliga ekonomin var en stark motiverande faktor till rökstopp ansåg personalen. De allra 

flesta patienter med allvarlig psykisk sjukdom lever på marginalerna och utgifterna för 

cigaretter kan utgöra en betydande del av deras sjukersättning. Ekonomin var ett stort 

bekymmer som de ofta tog upp vid besöken. Några patienter slutade röka för att kunna spara 

pengar. 

”Jag tror att många skulle vilja sluta för att det kostar en massa pengar. Många tycker att det 

är en kostnadsfråga det är därför de vill sluta och inte av hälsosynpunkt.” 

”Rökning är en tung belastning för deras ekonomi. De tänker på pengarna om de räcker eller 

inte. Orken finns liksom inte att tänka längre.” 

Det framkom att patienterna var oroliga för den somatiska hälsan men den oron kopplades 

inte till rökning enligt de intervjuade. Först när patienterna fick hälsoproblem på grund av 

rökning kände de sig motiverade att försöka sluta. 

”De flesta är ganska måna om sin hälsa, det är min bild. Det är ett bekymmer för dem, det 

med hälsan. När de tänker på hälsa tänker de mer på motion, att röra mer på sig, den typen 

av åtgärder i så fall. Men inte rökning.” 

”Det är oftast när de har fått problem med hälsan har jag uppfattat det som. När det är redan 

någonting. Först när de har fått problem med hälsan, det är min erfarenhet.” 

Motivationen kunde även påverkas av psykossjukdomens konsekvenser för den kognitiva 

funktionen. 

”Motivationen varierar från individ till individ och hur pass liksom kognitivt funktionsduglig 

man är också. Är man hjärnskadad efter en långvarig psykossjukdom så blir det svårare att få 

insikt i hur skadligt det är att röka.” 

Vikten av att patienterna tog eget ansvar framhölls också och att patienterna själva måste vilja 

sluta röka. 

”Man måste känna att det här vill jag göra för min skull. Alltså du kan hålla på och tjata 

varenda dag det spelar ingen roll. De måste vilja själv väl för att komma till en punkt, nu vill 

jag och då kan man ta emot hjälp förstås.”  
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Flera av de intervjuade berättade om patienter som fick allvarliga sjukdomar som KOL och 

svåra lunginflammationer med vård i respirator men inte ens dessa konsekvenser kunde få 

dem att sluta röka. 

”Jag har en patient med KOL, han orkar knappt gå. Han har försökt sluta flera gånger, men 

nej han har inte kunnat.” 

”Jag har en patient som låg väldigt illa till i höstas. Han var somatiskt jättedålig och låg i 

respirator. När det var över rökte han inte mer. Absolut inte. Han sa att han fick sig en läxa 

och att han var tacksam att han levde och så. Och så går det två månader och sen börjar han 

röka igen. Jag tror att det ändå representerar hur starkt det är.” 

Personalens tankar om rökavvänjning för målgruppen – hinder och möjligheter 

Alla intervjuade hade den uppfattningen att det var svårare för patienter med allvarlig psykisk 

sjukdom att sluta röka än det var för befolkningen i övrigt. Det vanligaste hindret var 

sjukdomen i sig. Sjukdomen gjorde psykospatienterna mer känsliga och utsatta därför blev det 

ännu svårare att sluta. 

”Deras psykiska mående gör att de inte har förmågan att sluta.” 

”Patienterna har svårare att sluta röka de är mer sårbara på olika plan, psykiskt framför allt. 

De har inte styrkan heller.” 

Det fanns flera andra faktorer som försvårade för patienter att bli rökfria. Dessa faktorer 

kunde också härledas till själva sjukdomen och konsekvenserna av den menade de 

intervjuade. 

”De har så mycket andra belastningsfaktorer psykosocial problematik, annan 

beroendeproblematik, psykisk sjukdom som alla de här faktorerna kommer in och spelar sin 

roll så det är väldigt svårt både att trappa ut och sluta men också väldigt svårt att 

vidmakthålla drogfriheten.” 

Den svåra ekonomiska situationen kunde också vara ett hinder om patienterna behövde 

nikotinersättning. 

”Nikotinläkemedel kostar också mycket, kanske mer än cigaretterna” 
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Psykospatienterna hade också svårigheter med att delta i olika rökavvänjningsgrupper som 

kunde finnas på vårdcentraler. Många av dem hade svårt att vistas i grupp. Risken var stor att 

de kände sig avvikande och att de hade svårt att följa med i programmet. 

”Jag tänker att våra patienter är en mycket utstött grupp i samhället. Man har kanske 

schizofrenidiagnos som gör att man har svårt att ta plats i grupper.” 

Problemet med att vara i en grupp som inte var anpassad till denna patientgrupp togs upp av 

flera i personalen. 

”De har ju svårt att vara i grupp över huvud taget. Att vara i grupp med andra som de känner 

sig underlägsna, märkliga och udda så att det är klart att det inte fungerar.” 

Alla intervjuade ansåg att rökavvänjningen behövde anpassas till patienter med allvarlig 

psykisk sjukdom för att den skulle ge resultat. 

”Jag tror utan att veta så tror jag att anpassad information vore det allra bästa för många.”  

”Man får helt enkelt anpassa det.” 

Rökavvänjningen behövde anpassas på flera olika sätt för att kunna uppnå resultat. De 

intervjuade hade flera olika förslag på hur man skulle kunna anpassa rökavvänjningen så att 

den passade personer med allvarlig psykisk sjukdom. De flesta tyckte att psykospatienterna 

behövde mer stöd för att bli rökfria. 

”Man är skörare psykiskt som schizofren och att man behöver mer ett annat psykologiskt stöd 

också i det här skedet.”  

”Jag tror inte att man på egen hand kan ta det beslutet att göra det när man har det som våra 

patienter har det.” 

En av de intervjuade tyckte att patienten själva måste ta ansvar.  

”Mycket i dagens samhälle bygger på egenansvar. På något sätt handlar det om att personen 

ska få klart för sig vad man kan göra istället och vad det står för att man röker. Patienten 

måste vara engagerad på något sätt i det.”  

En annan viktig aspekt var att hitta rätt tid för rökavvänjning. Patienterna behöver vara i ett 

stabilt skede för att kunna ta itu med rökstoppet.  
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”Man slutar inte när man får en kris. Det är inte läge. Det ska vara rätt läge att sluta, det är 

svårt nog ändå.”  

Patienternas kognitiva förmåga och bristande koncentrationsförmåga behöver också tas i 

beaktande vid utarbetande av rökavvänjningsprogram. 

”Det är som allt annat, man får säga saker flera gånger. Man får bryta ner det i mindre delar 

så att det blir lätt att förstå och upprepa det flera gånger.”  

”Det är rätt många som har svåra funktionshinder och kognitiva svårigheter som kanske inte 

kan ta till sig information eller kanske behöver ett annat tempo i en rökavvänjningssituation.” 

Rökavvänjning är en uppgift för psykiatrin ansåg många av de intervjuade. De motiverade sitt 

ställningstagande med att kunskapen om själva sjukdomen och de svårigheterna den innebär 

finns ju i psykiatrin. En annan fördel med att erbjuda rökavvänjning i psykiatrin är att det 

finns en förståelse för deras svårigheter och speciella behov. 

”Jag kan väl tänka mig naturligtvis att det är specialgebit för psykiatrin. Kunskap hur de 

fungerar psykiskt och det ofta där det brister. Så därför tänker jag i första hand psykiatrin 

skulle hjälpa till. Åtminstone ska psykiatrin vara involverad på något sätt. Det kan vara 

konsultverksamhet men psykiatrin måste vara involverad för att få bättre effekt.”  

”Jag tror att det ska finnas inom psykiatrin och erbjudas i psykiatrin därför att de har en 

etablerad vårdkontakt här. Det är ofta personer som har svårt att få kontakt med 

primärvården och de kanske bortprioriteras lite grann där. De har svårt att passa tider, det 

finns en problematik där också som gör att, jag tycker nog att det är något vi ska erbjuda att 

jobba med på olika sätt.” 

Psykiatrins roll i rökavvänjningen skulle kunna vara att minska medicineringen ansåg någon. 

Sambandet mellan neuroleptikabehandling, biverkningar och rökning uppmärksammades och 

en eventuell minskning av medicineringen skulle kunna resultera att patienterna rökte mindre. 

”Att minska mycket av den neuroleptika som ger de biverkningarna som lindras av rökning, 

det hade varit en välsignelse.”   

En annan sak psykiatrin skulle kunna bidra med vore att hjälpa patienter förstå sitt beteende 

och ett nytt sätt att hantera känslor enligt personalen. 
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”Att få kläm på sina känslor eller vad det är som styr mina känslor och visst kan man hitta ett 

sätt att hantera sin oro sin nedstämdhet med något annat än droger och tabletter och nikotin. 

Men det är inte lätt. Man måste ge något istället för att människor ska klara av det.” 

De intervjuade tyckte att patienterna behöver motiveras, uppmuntras och berömmas under 

rökavvänjningen för att den ska bli lyckad. Men även en tät kontakt och god tillgänglighet var 

viktiga faktorer. 

”Man måste kunna träffa patienten väldigt ofta för att motivera och ja, ge feedback allt det 

här att ha någon att prata med kanske varje dag att börja med. Det måste vara någon som 

har en tät kontakt med patienten och träffas ofta.” 

”De behöver uppmuntras, att de ser vad de har uppnått. De måste få mycket beröm att det här 

har gått jättebra.” 

En sak som framfördes av flera intervjuade var att det inte är omöjligt att sluta röka för 

personer med psykosdiagnos. 

”Det är svårare för dem att sluta, det är det, men inte omöjligt på något sätt.” 

Sammanfattning av resultatet 

Syftet med studien var att få en djupare förståelse för personalens tankar och inställning till 

rökning bland patienter med psykossjukdom. Personalen på psykosmottagningen var negativt 

eller mycket negativt inställd till rökning i allmänhet. Flera av dem rökte i unga år men 

slutade för många år sedan. Personalen var väl medveten om hälsoriskerna. Personalen visade 

dock stor förståelse för patienternas rökvanor. De ansåg att rökning kunde vara lugnande för 

patienterna, det fungerade som sysselsättning och cigaretten kunde vara en ersättning för 

kompisar. Nikotinet ansågs kunna lindra biverkningarna av neuroleptikabehandlingen. 

Personalen tog upp rökningen med de patienter som de hade regelbunden kontakt med men 

ingen av de intervjuade hade välgrundade strategier att för att erbjuda någon form av 

intervention. Patienterna, i den mån de övervägde att sluta röka, motiverades av ekonomiska 

aspekter men även av hälsoproblem. Personalen ansåg att patienterna hade svårare än andra 

att sluta och att de behövde mer stöd och anpassad rökavvänjning för ett lyckat resultat.  
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Diskussion  

Genom innehållsanalysen skapades fem övergripande teman. Resultaten kommer nedan att 

diskuteras utifrån uppsatsens syfte vilket var att få en djupare förståelse för vårdpersonalens 

tankar och attityder till rökning bland patienter med psykossjukdom. Till detta hör 

frågeställningarna om personalens uppfattning om patienternas rökvanor, deras möjligheter att 

sluta röka samt hur personalen ser på sin roll när det gäller patienternas rökavvänjning. 

Därefter diskuteras uppsatsens metod. Avslutningsvis presenteras konklusion, tillämpning och 

förslag till framtida forskning. 

Resultatdiskussion 

Personalen på den psykiatriska öppenvården hade en negativ inställning till rökning i 

allmänhet. Ingen av dem var rökare men många av dem rökte en gång i tiden. Detta motsäger 

resultatet från Fagerström och Aubin (2009) som menar att personalen inom psykiatrin röker i 

större utsträckning och är emot införandet av rökfri policy. En anledning till det kan vara att 

det är skillnad mellan slutenvården och öppenvården och i denna studie har bara personal från 

öppenvården intervjuats. Psykosavdelningarna på universitetssjukhuset i södra Sverige har 

alla rökrum än idag. Rüther et al. (2014) konstaterar i sin studie att de flesta sjukhusen i 

Europa och Nordamerika har förbjudit rökning med undantag för psykiatrin eftersom man har 

utgått ifrån att psykiskt sjuka patienter behöver röka för att kunna hantera sina symtom. I ett 

historiskt perspektiv har inställningen till rökning förändrats även i psykiatrin enligt de 

intervjuade. Så sent som på 1990-talet kunde personalen röka på sina rum och röka 

tillsammans med patienterna i rökrummet. Flera av de intervjuade nämnde att röka med 

patienterna ansågs kunna leda till bättre relation mellan patient och personal. Fagerström och 

Aubin (2009) beskriver också att rökning har använts i psykiatrin för att utveckla en 

terapeutisk kontakt mellan vårdgivare och patient.  

Trots att personalen var emot rökning i allmänhet visade de stor förståelse för, och överseende 

med, patienternas rökvanor. Den bilden bekräftas av en studie gjord av Bowden et al. (2011) 

som konstaterar att personalen inom psykiatrin visar överseende för patienternas rökvanor. 

Psykospatienter röker i mycket större utsträckning än befolkningen i övrigt enligt flera studier 

(von Hausswolf-Juhlin et al., 2009; Prochaska et al., 2013; Rüther et al., 2014; Williams och 

Foulds, 2007).  De intervjuade uppgav att nästan hälften av patienterna de träffar regelbundet 

rökte. En svensk studie av Cruce (2008, s. 43) fick samma resultat, nästan hälften av de 

tillfrågade patienterna rökte. De intervjuade hade lite olika tankar kring anledningen till att så 
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många med allvarlig psykisk sjukdom var rökare. En vanlig och återkommande tanke var 

bland de intervjuade att patienterna rökte för att hantera känslor och då framför allt oro och 

ångest. Rökning kunde ge tröst, den fungerade lugnande och var som en kompis. Även 

ensamhetsproblematiken lindrades med cigaretterna enligt de intervjuade. Den uppfattningen 

bekräftas av det resultat Davis et al. (2010) och Solway (2011) fick i sina studier där 

patienterna uppgav att rökning var ett sätt att hantera stress och oro och att cigaretterna gav 

tröst samt att det motverkade utanförskap. En annan orsak till rökning var att lindra 

biverkningarna av medicineringen, den uppfattningen överensstämmer med det Morris et al. 

(2009) visar i sin studie att den höga förekomsten av rökning bland patienter med schizofreni 

delvis kan förklaras med att nikotinet minskar biverkningarna av neuroleptika. Personalen 

angav några andra skäl också, t ex att patienterna saknade meningsfull sysselsättning och då 

blev rökning något de kunde ha för händerna. Spring et al. (2003) och Paton et al. (2004) 

menar i sina studier att psykospatienter föredrar att röka istället för att göra annat. Några av de 

intervjuade menade att rökning var det enda nöjet dessa patienter hade och att patienterna inte 

hade förmåga eller ekonomiska förutsättningar att ägna sig åt andra aktiviteter.      

Skillnaderna var stora i personalens sätt att uppmärksamma och agera när de träffade patienter 

som var rökare. Några frågade patienterna en gång om året om de rökte, informationen 

antecknades i bästa fall i journalen men sedan hände det inget mer. Andra tog upp ämnet mer 

regelbundet och pratade om hälsoriskerna medan andra sade till patienterna att de borde sluta 

eller minska. Ingen av de intervjuade hade rutiner för hur de skulle göra när det framkom att 

någon rökte. Rökning betraktas inte som andra beroendeproblem påpekar Solway (2011) i sin 

studie. Enligt Williams och Foulds (2007) och Lucksted et al., (2004) blir inte 

psykospatienterna erbjudna rökavvänjning som är anpassade till deras behov trots att 

hälsoriskerna med rökning är välkända. Ashton et al. (2013) anser i sin studie att anledningen 

till att det inte erbjuds rökavvänjning för psykospatienter är att personalen inte tror att 

patienterna är intresserade eller att de kan sluta men också att personalen saknar kunskap om 

rökavvänjningsmetoder.  

Många av de intervjuade ansåg att psykospatienter saknade vilja, motivation och förmåga att 

sluta röka. Den bilden bekräftas av flera studier (Ashton et al., 2013; Bowden et al., 2011; 

Morris et al., 2009). Patienterna själva uttryckte sällan något önskemål om att bli rökfria och 

att fråga om hjälp var ovanligt. Uppfattningen att psykospatienter inte vill sluta röka motsägs 

samtidigt av flera studier (Bowden et al., 2011; Ferron et al., 2011; Rüther et al., 2014; 

Solway, 2011). Enligt dessa studier vill patienterna sluta i mycket stor utsträckning. Lucksted 
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et al. (2004) däremot menar att motivationen att sluta röka är låg både hos dem som har en 

psykisk sjukdom och hos befolkningen i övrigt. En av de intervjuade påpekade att vårt 

beteende styrs i stor utsträckning av känslor och inte av förnuft och det förklarar varför 

personer utan psykiatriska diagnoser också röker trots de uppenbara hälsoriskerna. Patienterna 

var medvetna om hälsoriskerna enligt de intervjuade. Det konstaterade också Davis et al. 

(2010) och menade att trots att patienterna var medvetna om hälsoriskerna så övervägde nöjet 

att röka oron för framtida hälsoproblem. Dessutom använde patienterna i denna studie olika 

psykologiska strategier för att förminska och bortförklara hotet mot hälsan. Det finns patienter 

som har slutat och patienter som överväger att sluta eller åtminstone minska på rökningen. 

Enligt de intervjuade är det två saker som motiverar patienterna till rökstopp, nämligen hälsan 

och ekonomin. Hälsan blir dock en motiverande faktor först när hälsoproblem uppstår. Många 

patienter har dålig ekonomi eftersom psykospatienter ofta får permanenta 

funktionsnedsättningar och lever på sjukersättning (Socialstyrelsen, 2011a, s. 16-17). 

Psykospatienternas dåliga ekonomi uppmärksammas i flera studier och deras ekonomi 

försämras ytterligare av att de spenderar ca 30 % av sin inkomst på cigaretterna (Aubin, 

Rollema, Svensson & Winterer, 2011; Williams & Foulds, 2007). Davis et al. (2011) 

undersökte vad det var som fick patienterna med psykossjukdom att sluta röka. I sin studie 

kom Davis et al. (2011) fram till att det inte var en enskild orsak som fick dem att sluta utan 

flera faktorer som samverkade och beslutfattandet var en dynamisk process. Ashton et al. 

(2013) undersökte varför rökare med psykossjukdom övervägde att sluta röka, närmare 85 % 

av de tillfrågade uppgav hälsoskäl medan 56 % uppgav ekonomin. Dickerson et al. (2011) 

gjorde en intervjustudie med 78 allvarligt psykiskt sjuka patienter som hade slutat röka om 

vad som motiverat dem till detta. Det visade sig att 73 % slutade på grund av oro för hälsan 

och 71 % slutade på grund av kostnadsskäl (man kunde ange flera olika skäl). Dessa studier 

överensstämmer väl med resultatet av den här undersökningen. Några av de intervjuade 

berättade att patienterna började oroa sig för hälsan först när de fått hälsoproblem. Den 

uppfattningen delades av Solway (2011) som beskrev i sin studie att patienterna började 

överväga att sluta om de fick problem med hälsan och fick en diagnos av en läkare samt om 

patienterna trodde att sjukdomen orsakades av rökning. 

De intervjuade ansåg att det var svårare för psykospatienter att sluta röka än för befolkningen 

i övrigt. Flera studier (von Hausswolf-Juhlin et al., 2009; Williams & Foulds, 2007) beskrev 

samma sak, att det var svårare för denna patientgrupp att sluta. Rogers och Sherman (2010) 

påpekade också i sin studie att det tog längre tid för denna patientgrupp att bli rökfri. De 
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intervjuade angav flera orsaker till varför patienterna inte kunde sluta. Sjukdomen i sig var ett 

hinder i form av kognitiv nedsättning och svåra funktionshinder så som nedsatt förmåga att 

rikta sin uppmärksamhet, att bearbeta information och att lära sig nya saker. De har också 

svårt att ta initiativ, planera och motivera sig själva (Lundin & Ohlsson, 2008, s. 61-107). De 

kognitiva begränsningarna gjorde det svårt för psykospatienter att delta i vanliga 

rökavvänjningsgrupper och det var tveksamt om de skulle vara i grupp över huvud taget 

(Aubin et al., 2011). De var mer sårbara och saknade förmågan och styrkan att sluta enligt de 

intervjuade. Även kostnaderna för nikotinläkemedel var ett hinder ansåg en av de intervjuade. 

Att kostnader i samband med rökavvänjning kunde vara ett hinder konstaterades av Lucksted 

et al (2004). Även de som slutade röka behövde göra upprepade försök att bli rökfria innan de 

lyckades (Bowden et al., 2011; Davis et al., 2011; Williams & Foulds, 2007). De som slutade 

röka hade svårt med att upprätthålla rökfriheten enligt Lucksted et al. (2004). Alla intervjuade 

ansåg att psykospatienter behöver anpassad rökavvänjning, ett program som tar hänsyn till 

deras specifika behov och att de får stöd under lång tid. För dessa tankegångar finns det stöd i 

flera studier (Lucksted et al., 2004; Minichino, et al., 2013: Rogers & Sherman, 2010). De 

intervjuade ansåg också att det var psykiatrin som skulle ansvara för rökavvänjningen för 

psykospatienter då kunskapen om patientgruppen fanns där. Att sluta röka verkar vara svårt 

för psykospatienterna, hindren är många. Flera forskare föreslog att första steget i 

rökavvänjningen för psykospatienter kunde vara att minska på rökningen (Fagerström & 

Aubin, 2009; Rüther et al., 2014). 

Metoddiskussion 

Syftet med kvalitativa studier är att få en djupare förståelse av ett fenomen (Patel & Davidson, 

2011, s. 119). Enligt Lundman och Graneheim (2012, s. 197-199) bör en kvalitativ studies 

validitet eller trovärdighet beaktas i termer av giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och 

delaktighet. Giltighet berör hur sant resultat är. Tillförlitlighet berör hur säker data och 

tolkning av data är. Överförbarhet handlar om huruvida resultatet går att generalisera till 

andra kontexter. Delaktighet innebär att resultatet inte kan betraktas som oberoende av 

forskaren (Lundman & Graneheim, 2012, s. 197-199).   
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Urval. Enligt Holme och Solvang (1997, s. 101) är val av undersökningspersoner avgörande 

för studien även om statistisk generalisering och representativitet inte är huvudsyften i 

kvalitativa studier. Urvalet gjordes strategiskt. För att kunna delta i denna studie krävdes att 

man arbetade med patienter som hade någon form av psykosdiagnos och minst 1 års 

erfarenhet av att arbeta med denna patientgrupp. Urvalsgruppen bestod av tre män och fem 

kvinnor med olika yrken och olika lång arbetslivserfarenhet, det var en heterogen grupp. Ett 

annat alternativ hade varit att undersöka en viss yrkesgrupp och på så sätt få en mer homogen 

grupp. Överförbarheten hade kunnat stärkas genom en mer homogen urvalsgrupp. Med än 

mera homogen urvalsgrupp, t ex enbart läkare, hade överförbarheten till gruppen ”läkare som 

jobbar med psykospatienter” ökats men då hade överförbarheten till gruppen ”personal som 

jobbar med psykospatienter” minskat. Dock är det så att patienterna träffar anställda med 

olika yrken på en psykosmottagning därav borde en heterogen undersökningsgrupp återspegla 

verkligheten på ett mer tillförlitligt vis. Graneheim och Lundman (2004) anser att heterogena 

grupper kan vara att föredra i kvalitativa studier eftersom flera aspekter belyses i relation till 

syftet. Även Holme och Solvang (1997, s. 104) tycker att man ska försäkra sig om största 

möjliga variationsbredd i urvalet för att få så stort innehåll som möjligt. Således finns det 

både fördelar och nackdelar med urvalsgruppen som påverkar uppsatsens tillförlitlighet. 

Instrument. En semistrukturerad intervju valdes som verktyg vid datainsamlingen. Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 19, s. 43) skriver att den kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att 

försöka förstå världen från undersökningspersonens synvinkel och att utveckla mening ur 

deras erfarenheter. En semistrukturerad intervju söker kvalitativ kunskap genom nyanserade 

beskrivningar av olika aspekter på de beskrivna fenomenen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

43). Då semistrukturerad intervju är en välbeprövad datainsamlingsmetod vid kvalitativa 

studier stärker detta uppsatsens tillförlitlighet. En metodologisk begränsning ligger i om det 

har skapats tillräckligt mycket data från intervjuerna för att uppfylla studiens syfte. En annan 

metodologisk begränsning är att intervjuguiden sannolikt blivit färgad av de studier 

författaren tog del av. Detta försökte författaren motverka genom att avsluta varje intervju 

med att fråga om den intervjuade ville berätta något annat som författaren inte redan hade 

frågat om. Vidare användes intervjuguiden enbart som stöd och det ställdes många öppna 

följdfrågor. Det gjordes en provintervju för att få återkoppling gällande själva intervjuguiden 

samt intervjuförfarandet. 
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Datainsamling. Kvale och Brinkmann (2009, s. 48-51) skriver att intervjun är ett 

professionellt samtal med en tydlig maktsymmetri mellan forskaren och 

undersökningspersonen i kvalitativa forskningsintervjuer. Detta kan leda till att 

intervjupersonen, säger mer eller mindre medvetet, det hon tror att intervjuaren vill höra. 

Detta kan få konsekvenser för kunskapen som produceras och författaren behöver reflektera 

över maktens roll vid den kvalitativa intervjun. Då författaren av denna studie har valt att 

intervjua personal och inte patienter var risken för asymmetrisk maktrelation mindre. 

Dessutom var författaren medveten om, och har reflekterat över, att en forskningsintervju inte 

är ett vanligt samtal utan det är intervjuaren som bestämmer ämnet, ställer frågor och avslutar 

samtalet. En annan sak intervjuaren måste vara uppmärksam på är att inte överföra sina egna 

åsikter och uppfattningar på den intervjuade (Holme & Solvang, 1997, s. 105). För att 

undvika detta försökte författaren vara uppmärksam och öppen under intervjuerna. Författaren 

hade begränsad erfarenhet av att intervjua vilket kan ha påverkat intervjuerna.  

Databearbetning. För att säkerställa att transkriberingen av intervjuerna gjorts på ett 

tillfredsställande sätt läste författaren två slumpmässigt utvalda transkript samtidigt som 

ljudfilen spelades upp. Problemet vid transkription enligt Patel och Davidson (2011, s. 107) är 

att betoningar, tonfall och kroppsspråk faller bort. En metodologisk begränsning i denna 

studie är avsaknad av triangulering genom exempelvis flera datakällor. En annan 

metodologisk begränsning handlar om tillförlitlighet, att databearbetningen utfördes av enbart 

författaren och därför återspeglar författarens tolkning. För att motverka denna begränsning 

diskuterades analysprocessen kontinuerligt med handledaren. För att stärka uppsatsens 

trovärdighet i termer av tillförlitlighet och överförbarhet har författaren strävat efter att i detalj 

beskriva de metodologiska tillvägagångssätten. Resultatdiskussionen antyder hur personalen 

tänker kring psykospatienternas rökning, deras motivation att sluta samt kring lämplig 

rökavvänjning. Om det går att generalisera till att gälla andra kontexter kan inte författaren 

uttala sig om, det är upp till läsaren att avgöra vad hon anser om resultatets överförbarhet. 

Slutsatser 

Det som framkommer ur resultaten är att personalen anser att rökning är vanligt bland 

psykospatienter. Personalen visar stor förståelse och även överseende med patienternas 

rökvanor. Personalen uppger att patienterna röker av olika anledningar varav en del är 

kopplade till själva sjukdomen. Psykospatienterna har problem med ångest och oro, de saknar 

sysselsättning och de är sällan delaktiga i sociala sammanhang. Dessutom har de ofta mer 

eller mindre svåra biverkningar av neuroleptika. De röker för att lindra de här problemen 
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enligt personalen. Motivationen varierar givetvis från individ till individ men personalen 

bedömer psykospatienternas motivation som låg, de saknar både vilja och förmåga att sluta. 

Om de är motiverade handlar det om dålig ekonomi eller hälsoproblem. Enligt personalen kan 

det vara svårt för patienter med allvarlig psykisk sjukdom att delta i rökavvänjningsprogram 

som vänder sig till allmänheten då dessa program inte är anpassade till patienternas 

svårigheter att vistas i grupp och deras kognitiva begränsningar. Dessa patienter behöver 

anpassad rökavvänjning som psykiatrin bör administrera då kunskapen om patientgruppen 

finns där, anser personalen. De som har deltagit i undersökningen utgör ingen homogen 

grupp, de har olika yrken och har arbetat olika länge med denna patientgrupp och huruvida 

resultatet går att generalisera till andra mottagningar är upp till läsaren att avgöra. 

Tillämpning 

Baserat på uppsatsens resultat anser författaren att det finns faktorer som bör beaktas, 

optimeras och individanpassas. Rökningen får stora konsekvenser för patienternas ekonomi, 

hälsa och livslängd och därför är det av stor vikt att det uppmärksammas samt att anpassad 

rökavvänjning erbjuds till alla rökare. Första steget kunde vara att diagnostisera rökning och 

föra in i journalen. Rökning behöver även tas upp vid vårdplanering. Patienterna behöver få 

hjälp med att hantera sina problem på annat sätt än med cigaretter. 

Framtida forskning 

Under arbetes gång med denna uppsats har många tankar väckts hos författaren som kan vara 

intressanta att utforska vidare. De flesta studier kring allvarlig psykisk sjukdom och rökning 

är gjorda i USA och Australien så det skulle vara intressant att undersöka förhållandena i 

Sverige. Här är några förslag på frågeställningar till framtida forskning kring allvarlig psykisk 

sjukdom och rökning: Hur stor andel är rökare bland patienter med allvarlig psykisk sjukdom 

i Sverige? I vilken utsträckning får de hjälp att sluta röka? Vilken är den effektivaste 

rökavvänjningsmetoden för patienter med allvarlig psykisk sjukdom? Och i ett längre 

perspektiv – vilka hälsovinster kan man uppnå om man lyckas hjälpa flera i denna 

patientgrupp till rökstopp? 
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Bilaga 1        Informationsbrev                                                                   
 

Till anställda på psykosmottagningen på xxx 

 

Mitt namn är Judit Kovacs och jag läser folkhälsovetenskap på Mittuniversitetet. För 

närvarande arbetar jag med min magisteruppsats. Du är inbjuden att delta i en studie vars 

syfte är att undersöka vårdpersonalens uppfattning om patienternas rökvanor på en 

psykosmottagning. Rökning är vanligt bland personer med psykossjukdom och kan leda till 

försämrad hälsa. Det är av stor betydelse att nå denna patientgrupp och att hitta effektiva 

rökavvänjningsmetoder.  

Datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer som spelas in på band. Arbetsledningen 

har informerats om studien och den har godkänt att intervjuerna sker på arbetstid. Varken 

arbetsledningen eller medarbetare får reda på vilka som deltar i studien. Det insamlade 

materialet avidentifieras. Allt material kommer att hanteras konfidentiellt. Det är endast jag 

och handledaren som ska ha tillgång till materialet som hålls inlåst under studien och förstörs 

efteråt. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring.   

Projektarbetet sker under vetenskaplig handledning och kommer att läggas fram som 

akademisk uppsats vid Mittuniversitetet.  

Har du några frågor kring studien får du gärna kontakta mig eller min handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Judit Kovacs 

Mobil: xxx xxx  

e-post: juditkovacs66@yahoo.com  

 

Handledare 

Thomas Ljung 

thomas.ljung@jll.se  
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Bilaga 2        Intervjuguide                                                               

 

 Presentera studiens syfte och frågeställning 

 Informera om konfidentialitet 

 Informera om att intervjun spelas in 

 Informera om att data kommer att avidentifieras 

 

 

 

Vad är din inställning till rökning? 

Vilka fördelar och nackdelar ser du med rökning? 

Hur ser du på patienternas rökvanor? 

Vad tror du om psykospatienternas kunskaper om rökningens hälsoeffekter? 

Hur ser du på patienternas möjligheter att sluta röka? 

         Hur tänker du kring patienternas motivation och vilja att sluta röka? 

Hur ser du på din roll när det gäller patienternas rökavvänjning? 

         Vem tycker du ska erbjuda rökavvänjning för patienterna? 

Är det något mer du vill tillägga? 

 

 

 


