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Sammanfattning 

Bakgrund: Policybeslutet att införa Rökfri arbetstid i Motala kommun är ett led i 

kommunernas och de fackliga organisationernas strävan att skapa en hälsofrämjande miljö. 

Rökfri arbetstid innebär att ingen ska utsättas för tobaksrök på sitt arbete. I Motala kommun 

trädde detta beslut i kraft 2007-07-01 och mottogs med olika åsikter bland de 

kommunanställda. Tidigare forskning har visat samband med engagemang och delaktighet i 

beslut med empowerment hos de anställda. Syfte: Studiens syfte är att undersöka anställdas 

reaktioner till Rökfri arbetstid i Motala kommun. Metod: En kvantitativ undersökning i form 

av fler alternativa och öppna frågor i en enkät som delades ut bland rökande personal på olika 

enheter i Motala kommun. Även Motala kommuns intranät Kanalen användes, där 

information om enkäten lades ut och de som ville kunde ta del av den. Resultat: Rökfri 

arbetstid ger resultat i positiv bemärkelse, de anställda som rökte röker i dag 30 % mindre på 

arbetstid samt 16 % har slutat. För de som var positivt inställda av deltagarna när beslutet togs 

visar även en minskning i sitt rökande på fritiden. Då beslutet togs 2007-07-01 var 54 % 

negativa till detta, i dag är siffran på 32,5 %. Resultatet visar också en stor irritation över att; 

deltagarna inte fått varit med och tyckt till om Rökfri arbetstid, informationen till de anställda 

har inte varit bra, cheferna ger inga direktiv och verkar inte veta vilka regler som gäller. I dag 

följs reglerna olika på olika arbetsplatser. Fortfarande finns det många av studiens deltagare 

som röker på arbetstid även om de har minskat sin konsumtion. Deltagarna själva vill ha klara 

regler för vad som gäller när någon trotsar rökförbudet. Diskussion: Mer information, mer 

empowerment till de anställda i Motala kommun hade gett mer positiva resultat än vi ser idag 

Låt de rökande få vara med och diskutera fram hur regler ska följas på arbetsplatserna samt 

vilket stöd de förväntar sig få från kommunen. De anställda måste också ta på sig ansvaret att 

leta efter information. 

Nyckelord: Rökfri arbetstid, hälsa, empowerment, rökning 

 

Studien har utförts som ett led i mitt Examinationsarbete C mot ett betyg i ämnet Folkhälsovetenskap. De 

individuella svaren som framkommit i undersökningen är anonyma och har endast behandlats av mig, Ann 

Lövgren, då analys av svaren har skett. Alla enkäter förstörs efter godkännande av uppsats. 

 Ett stort tack för all hjälp i mitt skrivande till min handläggare Sharareh Akhavan. 
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Abstract 

Background: The policy decision to introduce non smoking environment in the city of 

Motala is a part of the city and the unions’ efforts to create a healthy environment. Smoke-

free working hours means that no one shall be subjected to tobacco smoke at work. The city 

of Motala took this decision in full force 2007-07-01 and it was received with different 

opinions from the city’s employees. Previous research has shown the commitment and 

involvement is greater if the employee feels empowerment at their work place. Purpose: The 

purpose of this study is to investigate the employee´s reaction to the decision to introduce non 

smoking environment in Motala. Method: A quantitative method was used. Questionnaire 

which included even open-ended questions was distributed among smoking employees in 

different work areas in the city of Motala. The questionnaire was also laid out on “kanalen” 

which is a communication platform within the city of Motala. Here could any employee take 

part of the survey. Results: Smoke free working environment delivers results in a positive 

way, people smoke 30% less at work and 16% have stopped smoking completely during 

working hours. For those who were in favor of the decision when it was taken can also show a 

reduction in their smoking in their free time. When the decision was made 2007-07-01 was 

54% negative to this, today the figure is 32.5%. The results also show that irritation over this 

decision was; the employees had not been involved when it comes to decision around this 

subject, information has been lousy, directors did not provide any directive for the smokers 

and does not seem to know clearly what the rules are. Today the rules are followed differently 

in different workplaces. Still, there are many participants who smoke during working hours 

although they may have reduced their consumption. Participants themselves would like to 

have clear rules on what  it is that applies. Discussion: More information, more empowerment 

to the employees in the city of Motala had gotten more positive results than we see today. 

Where does the information stops? Is it between local government leaders to the directors at 

different workplaces or is it the director that does not provide the information to the 

employees. Let the smokers be involved and discuss how the rules should be followed at the 

workplace and what support they may expect from the city. Employees must also take 

responsibility to look for information.  

Keywords: Smoke-free working environment, health, empowerment, smoking  
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INLEDNING 
Rökfri arbetstid infördes 2007-07-01 i Motala Kommun som var en av flera kommuner att 

införa detta beslut i Sverige. Bland de anställda spred sig oro och det var skriverier i 

tidningarna från olika förvaltningar.  

Att införa Rökfri arbetstid är ett led i en satsning som Regeringen har gett Statens 

folkhälsoinstitut att utforma. Det kommer att satsas mer på utbildning och tillsyn i våra 

kommuner i ett uppdrag som heter Tobaksuppdraget (Statens Folkhälsoinstitut, 2005). Detta 

uppdrag inkluderar även spridning av kunskapsbaserade metoder och kunskapsöverföring 

till yrkesgrupper som har möjlighet att tillämpa verksamma metoder för att minska 

tobaksbruket. 

Tidigare forskning i andra länder visar att införandet av Rökfri arbetstid ger resultat, dels i 

form av minskad rökning men även i form av minskad försäljning av cigaretter (Chapman, 

Borland, Scollo, Brownson, & Dominello, 1999) 

Flera kommuner i Sverige har tagit beslut om att införa Rökfri arbetstid före Motala, ändå är 

det svårt att hitta utvärderingar om dessa beslut. När ett beslut tas att införa Rökfri arbetstid 

anser författaren att det är viktigt att göra en utvärdering ett eller två år efter för att just 

utvärdera införandet av beslutet. En utvärdering kan ge kommunen information om vad som 

blev bra och vad som skulle kunna göras bättre både i beslutsprocessen och ute på 

arbetsplatserna. Författaren har inte hitta något på internet från någon kommun och undrar om 

det finns någon utvärdering gjord på de kommuner som infört Rökfri arbetstid?  

 En utvärdering kan dels undersöka de kommunanställdas reaktioner kring införandet 

av Rökfri arbetstid men även se om det finns samband mellan resultat och 

empowerment. Kostenius och Lindqvist skriver i sin bok Hälsovägledning (Kostenius 

& Lindqvist, 2006), hur viktigt det är att förankra ett projekt eller besluts syfte och mål 

hos personalen. Att känna sig delaktig, att någon lyssnar på vad man har att säga har 

en betydelse hur de anställda inte bara utför sitt arbete utan också vilket engagemang 

och energi de lägger i ett projekt. 
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BAKGRUND 

Rökning 

Varje år i Sverige börjar 16 000 tonåringar att röka och 6400 personer dör årligen av 

rökningen (Folkhälsoinstitutet, 2009). Dessa siffror kan tyckas skrämmande, och med 

information om rökningens konsekvenser man i dag får från media, skola och allmänhet kan 

man undra varför ingen blir skrämd. Forskning visar (Hauffman, 2007) att varje cigarett 

förkortar livet med 10 minuter. Det betyder till exempel att en person som röker 20 cigaretter 

om dagen i 20 år förkortar sitt liv med närmare 3 år. Redan i årskurs 9 i dag så röker 4 % av 

pojkarna och 7 % av flickorna dagligen (Folkhälsoinstitutet, 2009). 

Under åren 1980 – 1981 (Statistiska Centralbyrån, 2008) rökte 35 % av männen och 30 % av 

kvinnorna, jämför det med siffror från 2008 då 13 % av männen och 17 % av kvinnorna rökte. 

Tidigare var det mer män än kvinnor som rökte men det är en trend som har ändrats.  

Dödligheten i lungcancer i Sverige ökade med 35 % mellan åren 1987 och 1996, trots att den 

minskade bland män. Det är kvinnors sjuklighet och dödlighet som ökar i hjärt- och 

kärlsjukdomar, sjukdomar som tidigare var förknippade med sjukdomar bland män. Kvinnors 

rökvanor är en av orsakerna (Ibid) 

Om vi tittar på innehållet i cigaretter, så är t.ex. nikotin en stark beroendeframkallande drog 

som påverkar hjärnan på ett liknande sätt som heroin och kokain. Det är förståeligt att de som 

försöker sluta röka drabbas av svår abstinens (Gilljam, 2005). Cigaretter och dess rök 

innehåller även: 

o Kolmonoxid som är en osynlig och luktfri gas som kan blockera de röda 

blodkropparna så att syret inte kan transporteras runt i kroppen. 

o Ammoniak som är ett frätande ämne som används i gödningsmedel och 

rengöringsmedel 

o Vätecyanid som bl.a. har använts för att avrätta människor i gaskammare. 

o Tjära, bly kvicksilver, aceton 

Två ämnen som finns i cigaretten kan ingen ens få dispens för att använda i någon 

tillverkningsprocess i Sverige, det är 4-aminodifenyl och betanaftylamin som är tillåtna endast 

när de produceras vid rökning (Gilljam, 2005).  
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Tobaksförebyggande arbeten 

Regeringen har gett Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att genomföra särskilda åtgärder inom 

det tobaksförebyggande arbetet under åren 2008-2010. Det övergripande syftet är att minska 

tobaksbruket ytterligare i landet. Tobaksuppdraget innefattar bland annat att stödja det lokala 

arbetet (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Prioriterade huvudområden för satsningen är: 

o En speciell insats på att förebygga tobaksbruk bland barn och ungdom. 

o En stor insats för att göra målgruppsanpassad tobaksavvänjning tillgänglig för alla. 

o En förstärkning av folkhälsoinstitutets tillsyn avseende tobakslagen och kompetens- 

och utbildningsinsatser för länsstyrelser och kommuner. 

o Ett ökat stöd till frivilligorganisationer. 

Satsningarna kommer bedrivas enligt tre grundläggande arbetsmetoder: 

o Nationell strategisk samordning av lokalt och regionalt arbete 

o Kompetensutveckling 

o Samverkansprojekt för kunskapsbaserad utveckling. 

Folkhälsoinstitutet är en tillsynsmyndighet som är ansvarig för uppföljning av den nationella 

folkhälsopolitiken (Statens Folkhälsoinstitut, 2005) . Den sammanställs i en länsrapport där 

länsstyrelser och kommuner får lämna uppgifter om sitt tillsynsarbete på kommunal nivå. 

Lärdomar från internationell tobaksprevention visar att det finns framgångsfaktorer i arbetet 

med rökfri arbetstid. En Amerikansk studie (Farelly, Evans, & Sfekas, 1999) visar att det 

röktes mindre på helt rökfria arbetsplatser jämfört med arbetsplatser som hade rökrum eller 

rökplats ute. I studien påpekade de också att man ser mest skillnad då det införs en rökfri 

arbetstid på de arbetsplatser där prevalensen av rökare är som högst (Farelly, Evans, & 

Sfekas, 1999). Helt rökfria arbetsplatser skyddar den anställde mot passiv rökning och 

uppmuntrar också rökarna att sluta eller röka mindre (Fichtenber & Glantz, 2002). I studien 

av Fichtenber och Glantz jämförde man införandet av rökfri arbetstid gentemot att exempelvis 

höja skatter på cigaretter. En skattehöjning på 10 % har enligt deras studier en 4 % minskning 

(per capita) i cigarett konsumtion, jämför det med den 29 % minskning i cigarettkonsumtion 

som rökfri arbetstid innebär, skulle man få höja skatten med 73 % för att få samma positiva 

resultat. Rökfria arbetsplatser är i dag ansvariga för att årligen sänka cigarettförsäljningen 
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med 602 miljoner cigaretter i Australien och 9,7 miljarder cigaretter i USA (Chapman, 

Borland, Scollo, Brownson, & Dominello, 1999). Deras studie visar att om alla arbetsplatser 

skulle bli rökfria skulle vi se en minskning av cigarettinköp i Australien med 1.4 miljarder 

årligen och i USA en minskning med 20.9 miljarder årligen. 

Enligt Statens folkhälsoinstitut (Statens folkhälsoinstitut, 2009) kan Sveriges kommuner spara 

2,6 miljarder på att införa rökfri arbetstid. De beräknar att varje rökande anställd kostar 

arbetsgivaren 45000/ år, ett värde baserat på tid som används till själva rökandet samt de åtta 

sjukdagar mer per år som en rökare har gentemot en icke rökare. 

Passiv rökning 

Var tionde person i Sverige utsätts dagligen för passiv rökning och mer än 15 % av 

befolkningen bor tillsammans med en rökare. Den rök som sprids innehåller 4000 ämnen som 

är cancerframkallande och som kan påverka arvsanlagen och leda till kroniska luftvägsbesvär 

och påverka slemhinnor. Passiv rökning leder också till en högre risk att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar (Statens Folkhälsoinsitut, 2001). De flesta studier inom detta område har varit 

inriktat på passiv rökning i hemmet, men nu har en svensk-finsk-estnisk undersökning gjorts 

(Larsson, Loit, Polluste, Meren, Magnusson, & Larsson, 2003) där det framkommer att den 

passiva rökningen på arbetsplatsen innebär en större exponering än passiv rökning i hemmet. 

Det kan bero på att fler röker tillsammans på arbetsplatsen och tar mindre hänsyn till sina 

arbetskamrater än mot familjen hemma.  

Det finns ett användbart biologiskt mått på passiv rökning som heter kotinin som är en 

nedbrytningsprodukt av nikotinet. Kotinin kan spåras en hel vecka i kroppen efter att någon 

blivit utsatt för passiv rökning (Tobaksfakta.se). Röken som går ut kallas sidorök och 

innehåller mer partiklar än den rök som rökaren drar in, den är mer än dubbelt så stor per 

volymenhet (Tobaksfakta.se, 2006) 

En Amerikansk studie (Zellers, Thomas, & Ashe, 2006) visar att flertalet människor har stämt 

sina arbetsgivare då de blivit sjuka på grund av passiv rökning, och att den risken skulle göra 

arbetsgivare  villiga att införa rökfritt på sin arbetsplats. Dels får de hälsosammare anställda 

som orkar mer med mindre sjukfrånvaro, dels slipper de risken att bli stämda. Studien menar 

att det är bara en tidsfråga innan alla arbetsplatser har anammat rökfria arbetsplatser inte 

enbart på grund av att få hälsosammare anställda men också för att slippa bli indragna i 

rättsliga processer. 
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Empowerment 

 Empowerment står för självbestämmande, inflytande och delaktighet och är en viktig 

drivkraft vid hälsoutveckling (Kostenius & Lindqvist, 2006). För framgångsrika resultat krävs 

att arbetsgivaren/ledningen förankrar ett projekts syfte och mål hos de anställda. Här är det 

viktigt hur strukturer byggs upp, hur policys och regler är utformade samt hur vanor och 

praxis visar sig. Hur alla dessa grundlägganden delar utformas och utförs får en stor betydelse 

för hur medarbetarna utför sitt arbete.  

Rubenowitz (Rubenowitz, 2004) anser att organisationer/arbetsplatser bör arbeta hårt inom 

vissa områden för att utveckla empowerment och för att få sina  medarbetare motiverade på 

bästa sätt. Han skriver att det finns några gemensamma drag i organisationer som lyckats med 

detta; 

o De har i allmänhet relativt få organisationsnivåer 

o Ledaren är ett positivt föredöme och formulerar visioner i stället för att ge order och 

utöva rigorös kontroll, han eller hon har en positiv människosyn 

o De angriper problem på ett integrerat sätt, strävar efter att se helheten, undviker 

revirtänkande genom att utveckla samarbete och erfarenhetsutbyte mellan enheter och 

ser till att viktiga frågor blir allsidigt belysta före beslut 

o Medarbetarna befordras mer efter potential än efter vad de gjort, de får nya stora 

uppgifter, innan de är ”färdiga” för dem. 

o De söker skapa allianser med andra företag i form av nätverk och samarbete i olika 

former 

För att kunna arbeta utifrån dessa förutsättningar förordar Rubenowitz att organisationerna 

arbetar utifrån en viss organisationsmodell. Han menar att antalet nivåer i hierarkin samt att 

rollerna i nivåerna måste omarbetas.  

I kommunerna finns det många organisationsnivåer. På en skola kan det ex. finnas personal 

som har olika chefer. Lärare går under en rektor, personalen till barn med speciella behov 

under en annan rektor, lokalvårdarna till sin chef och elevsamordnare och mobila teamet 

svarar till en annan. Hierarkin i organisationen är inte jämt baserad på topp utan även på bredd 

och kan skapa förvirring om vilka regler som gäller när det kommer till den rökfria 

arbetstiden.  

Enligt Savery och Luks (Savery & Luks, 2001) är meningen med empowerment att dela 

ledarskapsmakten med de anställda för att förbättra de anställdas och organisationens 



Ann Lövgren 6310011900 

6 
 

prestationer. Men även hjälpa individer uppnå sina personliga mål, De menar att 

organisationsförändringar i form av nedskärningar eller implementering av nya beslut ofta kan 

leda till en ökad upplevd stress och ohälsa för individen. Empowerment är ett effektivt sätt att 

hantera individens upplevda stress. Skapa en effektiv och stark arbetsmiljö genom en 

nedbantad byråkrati med medarbetare som har rättigheter att ta risker och verkställa sina 

idéer. Delaktighet är en viktig komponent för att medarbetarna ska känna sig motiverade. Om 

medarbetarna är motiverade eller inte är avgörande för om hälsa, effektivitet och lönsamhet 

ska uppnås (Johnsson, Lugn, & Rexed, 2003). Känner en person sig inte delaktig i det som 

händer så står denne vid sidan om och väntar på att någon annan ska agera. Personen bidrar 

minimalt i arbetet och blir i värsta fall en motarbetare (ibid). 

Rökfri arbetstid Motala kommun 

Först togs beslutet att införa rökfri arbetstid på Motala kommunhus för anställda och 

besökare, det beslutet började gälla fr.o.m. 2007-01-01. Från 2007-07-01 omfattades samtliga 

anställda samt besökare i Motala kommuns lokaler. Beslutet om att införa rökfri arbetstid togs 

av kommunens ledningsgrupp där personalgruppens arbetsutskott var informerad. 

Rökförbudet innebär att rökning endast får ske utanför arbetstid, så vill man röka får man 

stämpla ut och ge sig av kommunens mark. Alla i kommunen använder sig inte av en 

stämpelklocka, så ska man röka på arbetstid och inte har möjlighet att stämpla ut får man 

antingen göra avdrag eller förlänga arbetstiden. Lunchen är inte betald arbetstid och därför 

räknas den inte in i Rökfri arbetstid. När man går ut för att röka så får man inte röka i 

anslutning till entréer, in- och utgångar, balkonger eller altaner. Rökningen måste bedrivas 

utanför arbetsplatsens tomtmarkering.  Man får inte heller röka i någon av kommunens 

fordon. Den som ansvarar för att detta efterföljs är respektive chef på varje enhet. 

Konsekvenserna om detta inte följs regleras i Motala kommuns Allmänna bestämmelser § 

11(AB 05 § 11, gällande disciplinpåföljd). Disciplinpåföljden i de allmänna bestämmelserna 

är i första hand en skriftlig varning till den anställde. 

Kommunen erbjuder också stöd till den som vill sluta röka i form av subventionerat 

nikotinläkemedel, böcker samt rökavvänjnings klasser. 

Teoretisk ram 

Vem har ansvaret för vår hälsa och vår folkhälsa? Är det individen själv som har ansvaret för 

att sin hälsa efterföljs och staten som har ansvaret för folkhälsan? I dagens samhälle där 
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folkhälsoarbete och folkhälsoutbildningar ökar, så ökar också ansvaret på våra kommunala 

och statliga inrättningar att bli delaktiga i individens hälsobeslut. 

Studiens teoretiska ram är empowerment, den anställde har lättare att uppnå sina mål om den 

har klara mål och ses som en fungerande person som kan ta eget ansvar. Det handlar om ett 

aktivt deltagande från anställda som röker inom Motala kommun. Som anställd är det svårt att 

ta del av ett mål som man själv inte känner sig delaktig i. Empowerment kan alltså ses som 

hjälp till självhjälp, desto mer kontroll och mer engagemang en anställd har, desto mindre är 

risken för stressrelaterade sjukdomar hos den anställde (Forsberg & Starrin, 1997). 

Empowerment utvecklas då man känner stöd och delaktighet i det som rör ens närhet.  

När det kommer till empowerment så måste grundtanken vara att människor har kompetenser, 

förmågor och energi som kan utvecklas till något positivt men som bl.a. auktoriteter, 

förmyndarskap och dåligt ledarskap motverkar. Empowerment strategier kan vara väldigt 

preventiva och förebygga uppkomsten av hälsomässiga problem. Harley(Harley, 1995) menar 

att när ledare och organisationer skapar eller tolererar en arbetsmiljö där de anställdas dignitet 

inte är skyddad så håller människan inne med sina mest grundläggande energier. Det innebär 

att då ett beslut om rökfri arbetstid tas, så är det viktigt att de anställda vet vad som gäller. Att 

de anställda är med i beslutprocessen för att känna sig delaktiga och att få med deras positiva 

energi. I en förändringsprocess är det också viktigt med feedback (Harley, 1995). Ledningen 

kan genom feedback ge den anställde ett klart budskap hur de ser på värdet av sina anställda. 

Om den anställde inte får ständig feedback på vad som är på gång och inte känner sig trygg i 

beslut som tas på arbetsplatsen är det svårt att ta personliga risker med en positiv inställning 

till en förändring. 

Thomas Potterfield har skrivit (Potterfield, 1999) att anställda på större företag som påverkas 

av ett beslut vill ha meningsfull information om detta beslut för att känna sig delaktiga. Han 

tar upp att 68 % av magasinet Fortunes lista över de 100 mest framgångsrika företag har 

empowerment som bas på sitt företag. Han menar att organisationen ska vara strukturerade så 

att individer på den lägsta nivån på arbetsplatsen ska vara ansvariga för att förbättra metoder 

på arbetet och kordinera det med andra anställda.  

En studie publicerad i American Journal of Community Psychology (Perkins & Zimmerman, 

1995) menar att empowerment i en kommun är en medveten pågående process som är 

centrerad i kommunen som involverar respekt och omsorg från alla områden. En process där 

människor får kontroll över sina liv, demokratiskt deltagande i sin kommun samt en kritisk 
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förståelse för kommunen vi bor i. En process med empowerment för individen kan inkludera 

delaktighet i kommunens organisationer.  

Empowerment hos de anställda är ansedd av många teoretiker att vara ett av de viktigaste och 

populäraste ledningskoncepten av vår tid. Företagsledningar måste också inse vikten av att 

utvärdera vad empowement gör på en arbetsplats (Farelly, Evans, & Sfekas, 1999) men tyvärr 

tycker oftast ledningen att utvärderingar är tråkiga, tidskrävande och dyrbara. En annan orsak 

till motstånd av utvärderingar kan vara att ledningen tar en utvärdering personligt (ibid). 

Var slutar individens frihet och var börjar statens inflytande? 

Från ett filosofiskt perspektiv kan frågan ställas; vilken roll ska staten ha? Ska den lämna 

medborgarna ifred och låta dem avgöra sitt eget öde eller bör staten ha en mer central roll i 

människors liv där regler sätts upp på vad vi ska äta, hur mycket alkohol och cigaretter vi ska 

konsumera eller hur mycket motion vi bör utföra varje dag. Folkhälsominister Maria Larsson 

tillsammans med jordbruksministern Eskil Erlandsson uttalar följande citat som visar på deras 

ståndpunkt: ”Individen förväntas ta ett stort ansvar för den egna hälsan. Samhället kan bidra 

genom att skapa goda förutsättningar för att individen ska kunna ta detta ansvar” 

(Regeringskansliet – Möte om hur olika aktörer kan bidra till goda matvanor och fysisk 

aktivitet, s.1). I en proposition från regeringen 2007 kan man utläsa följande; ”Regeringen vill 

främja den enskilda människans intresse, ansvar och möjligheter att ta hand om den egna 

hälsan. Det är viktigt att individerna själva ges möjligheten att formulera sina problem och få 

möjligheter att finna lösningar på dessa. Det är den inre motivationen, snarare än den yttre 

som står i fokus” (Regeringens proposition 2007/08:110,s10). Begrepp som egenmakt, 

ansvar, möjligheter och inre motivation kan man hitta i detta citat. Staten vill att ansvaret 

ligger på individen själv, men att staten kan ge information om vad de anser är bäst för 

individen. Arbetslivsinstitutet skriver i sin rapport om hälsofrämjande arbetsplatser 

(Arbetslivsinstitutet, 1997) att det finns en fälla i att överlåta allt ansvar till individen som då 

blir ensam ansvarig för alla faktorer som påverkar deras hälsa och att det enbart blir 

individens fel då de inte kan påverka sin situation. Yttre faktorer kan vara socioekonomiska 

förutsättningar, utbildning och arbetssituation. Begreppet arbete håller på att bli ett så flexibelt 

begrepp att det i framtiden troligen inte går att särskilja arbetsuppgifter/tider/platser från 

övriga livet. Arbetsgivare och samhälle kommer på ett annat sätt än tidigare beblanda sig med 

varandra och diskutera med individen hälsofrämjande på arbetsplatsen som ett ömsesidigt 

ansvar (ibid).  
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SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka de kommunanställdas reaktioner kring beslutet att införa 

rökfri arbetstid. 

Frågeställningar 

o Var den anställde med och påverkade beslutet om införandet av rökfri arbetstid? 

o Hur påverkades tobakskonsumtion hos den kommunanställde av införandet av rökfri 

arbetstid? 

o Fick de stöd från kommunen i att sluta röka eller minska sin cigarettkonsumtion? 

METOD 
En enkätundersökning med både fleralternativa och öppna frågor delades ut på olika 

arbetsplatser i Motala kommun där studien sökte de som rökte då beslutet togs om rökfri 

arbetstid 2007-07-01. 

Enkäter valdes som metod då utvärderingen skulle anpassas till ett stort antal respondenter. 

Fördelar med en enkät är att man kan vara anonym, att man i lugn och ro kan tänka över sitt 

svar och svara så ärligt som möjligt. Det är också ett billigt sätt att genomföra en 

undersökning på (Eliasson, 2006). En nackdel kan vara att det är färre som svarar om man 

jämför med ex. en intervjustudie. Detta kan bero på att man saknar den direkta mänskliga 

kontakten. I den här studien ville vi nå deltagare på flertalet enheter i kommunen för att få en 

så stor spridning som möjligt bland olika arbetsplatser. Annika Eliasson tar i sin bok 

Kvantitativ metod från början (Eliasson, 2006) upp fördelar med en kvantitativ metod. Det är 

en metod som fungerar som bäst när det är viktigt att kunna sätta siffror på ditt material, även 

en bra metod för att kunna säga något om stora grupper. 

Utformandet av enkäten 

Det bästa hade naturligtvis varit att använda en redan befintlig enkät, men det har varit svårt 

att hitta något som passar syftet på denna studie, så valet föll på att skapa en egen enkät.  

Anledning till svårigheter att hitta enkätundersökningar eller utvärderingar inom området 

Rökfri arbetstid kan bero på att detta är beslut som har tagits i kommunerna relativt nyligen,, 

det vill säga efter år 2005, vilket gör det svårt att hitta studier eller underökningar inom 

området. Sveriges kommuner och Landsting (Sveriges landsting och kommuner, 2009) kom i 

dagarna ut med resultatet av en enkätunderökning om utbredningen av Rökfri arbetstid. Den 

kommer användas senare i studien. 



Ann Lövgren 6310011900 

10 
 

Frågorna valdes med tanke på syftet och frågeställningarna i denna studie. Det började med en 

lättare mer informativ del för att kunna få en aning om hur respondenten ”såg ut”. Meningen 

var att studiens frågor skulle visa följande: 

o Hur mottogs beslutet av de rökande anställda  

o Har inställningen till beslutet ändrats i dag två år senare? 

o Har rökfri arbetstid ändrat deras rökvanor? 

o Kände sig deltagarna delaktiga i beslutprocessen, skulle något kunnat vara 

annorlunda?  

Målet var att enkätundersökningens frågor skulle vara utformade så att risken för missförstånd 

eliminerades. 

För utformningen av frågorna användes en bok (Bradburn, Sudman, & Wanskin, 2004) som 

visade hur man ställde frågor som inte kändes hotfulla. I boken under kategorin Fråga ej 

hotfulla frågor om vanor en lista över viktiga saker att tänka på. Här kommer ett urval av 

dessa; 

o Frågor om beteende och vanor kan ses som ett hot så tänk noga på utformningen av 

frågorna. 

o Frågor ska vara så klar som möjligt och tänk på att tiden som spenderas på frågan är 

relaterad till syftet på studien. 

o Utöka längden på frågor med minnes frågor. Det kan göra att svaren blir bättre, 

kortare frågor behöver inte alltid vara bättre 

o Motstå impulser att skriva ned specifika frågor innan du har tänkt igenom alla studiens 

frågor. 

o Varje gång du skriver ned en fråga, så fråga dig själv, vad vill jag veta med hjälp av 

denna fråga? 

I fråga ett samt fråga två valdes skalfrågor, en studie av två studenter vid Blekinges Tekniska 

högskola (Ohlsson & Ahlmström, 2002) visar att skalfrågor är en arbetsmodell som är bra att 

ta fram enkel och konkret information med och som är bra för tysta individer. Skalfrågorna 

var i en 10 gradig skala där 1 var positiv 5 blev ej berörd och 10 blev negativ. Senare i 

resultatet valdes ett stapeldiagram där de olika alternativen i skalorna sattes ihop; positiv 

(skala 1-3), Ej berörd (skala 4 -7) samt Negativ (skala 8 -10). 
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Genomförandet av enkätundersökningen 

Enkäterna delades ut tillsammans med ett helt nytt internpostkuvert hos Motala kommun med 

författarens namn och arbetsplats på (författaren arbetar själv inom kommunen). I och med att 

kuvertet var helt nytt, det vill säga inga gamla adresser på, så kan det inte spåras vilken enhet 

kuvertet kommer ifrån. På så vis kan det hela kan bli helt anonymt. Målet var att dela ut 50 

stycken enkäter och att minst få 30 stycken tillbaka. En så stor spridning inom de olika 

enheterna som var möjligt var målet. Enkäterna delades ut på skolor, tekniska kontoret, 

renhållningen, dagis, socialförvaltningen, lokalvårdare och i kommunhuset. Författaren fick 

även sin undersökning utlagd på Kanalen. Kanalen är Motala kommuns intranät och tillika 

den främsta informationskanal inom organisationen. Framför allt är kanalen ett utmärkt sätt 

att sprida information inom Motala kommun. Att enkäterna lades ut på Kanalen visade sig 

vara ett bra verktyg, för då enkäter skulle delas ut på de olika enheterna så var det ett flertal 

som redan hade läst om detta och var inte främmande till enkäten. En pilotstudie genomfördes 

innan den slutliga utformningen av enkätens frågor. Den genomfördes med en del vänner 

samt anställda på Motala kommuns personalenhet. Dels för att säkra validiteten men för att få 

hjälp med att eliminera eventuella fel eller för att klargöra frågor. Här ändrades formuleringar 

på en del frågor. Som ett exempel kan nämnas att alla kommunanställda stämplar ex. inte ut. 

På fråga ett och två hade studien först bara tre svarsalternativ, en ruta för negativ, en för 

positiv och en för ej berörd. Här ändrades dessa till skalfrågor där ett blev positiv, fem blev ej 

berörd och tio blev negativ. Vi diskuterade fram att många vågar inte svara på ytterligheter 

utan flera svars alternativ får deltagaren att känna sig mer komfortabel 

Frågornas syfte var: 

o I första delen generellt ta reda på kön, utbildning och arbetsområde för att kunna 

jämföra och se skillnader i rökningen  

o De tre första frågorna är mer känslobaserade, här ville jag mer veta om deras känslor 

över detta beslut. Hade de något att säga till om i detta beslut, och var det något som 

påverkade resultatet.  

o  Fråga 4 – 9 är mer fakta baserat, om Rökfri arbetstid påverkat deltagaren i sin 

rökning 

o Fråga 10 - 11 är mer av en samvetskaraktär, efterlever du eller dina arbetskamrater 

Rökfri arbetstid. Med andra ord efterföljs denna nya regel eller är allt som det var 

innan. 
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Studiens deltagare 

 

Könsfördelning 

  

N (37) 

Kvinnor 

  

 78 % (29)  

Män 

  

       22 % (8) 

Åldersfördelning 

   0 -25 år 

  

         0 % (0) 

26 - 50 år 

  

43 % (16) 

50 -  

  

46 % (17) 

Ej svarat 

  

        11 % (4) 

Utbildning 

   Avslutat grundskolan 

 

       24 % (9) 

Avslutat gymnasiet 

 

46 % (17) 

Avslutat högre Utbildning 

 

30 % (11) 

Arbetsområden 

   Bildning 

  

35 % (13) 

Äldreomsorg 

  

       24 % (9) 

Socialförvaltningen 

  

        5 % (2) 

Kommunhus/administration 

 

      19 % (7) 

Tekniska/renhållning 

 

       11 % (4) 

Barnomsorgen             5 % (2) 

Tabell 1 visar fördelningen hos studiens deltagare mellan kön, ålder, utbildning samt 

arbetsområde 

Det var 50 stycken enkäter som delades ut bland rökarna på de olika enheterna, 38 enkäter 

besvarades och kom tillbaka. En av dessa enkäter kunde inte användas då flera av frågorna 

inte hade blivit besvarade eller flera av alternativen hade kryssats för. 

Etiska övervägande 

Det kan vara en nackdel att författaren själv utöver studier även arbetar inom Motala kommun 

och känner många som arbetar här. Författaren tänker att namnet kan kännas igen och på så 

sätt ifrågasätts anonymiteten. Det kan vara bättre att ge svar till någon man inte känner. 

Tidigare studier säger att deltagare som tillfrågas att medverka i en undersökning skall 

upplysas om vad som är syftet med undersökningen och att det är frivilligt att delta. 

Deltagarna skall även garanteras anonymitet, samt informeras om hur materialet kommer att 

behandlas och sammanställas (Vetenskapsrådet, 2009).  

Studien presenterades först på Motala Kommuns personalhemsida (se bilaga 1) där det 

förklarades att denna enkät skulle delas ut, att den var helt frivillig och anonymitet kunde 

garanteras. Då enkät och medföljande information delades ut så förklarades återigen att allt är 
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anonymt och frivilligt (se bilaga 2) och att det på något sätt inte går att spåra vem som har 

skickat vilket brev. Författaren har medvetet valt att inte kontakta människor som hon känner. 

Hartman (1998) diskuterar att den personliga kontakten går förlorad vid en 

enkätundersökning, vilket kan vara negativt då forskaren inte får tillfälle att förklara frågorna 

om problem skulle uppstå. I den här studien kan det vara en fördel att använda sig av en enkät 

för datainsamlingen då den här metoden ger de svarande anonymitet.  

Dataanalys 

Enligt Evans (Evans, 2003) är målsättning vid dataanalysen att systematiskt granska och ge en 

sammansatt beskrivning av materialet. 

Steg ett i att analysera data var att läsa igenom alla enkäterna för att få en helhetsbild av 

studien och steg två var att mata in enkäterna manuellt i programmet Excel. En 

sammanställning av deltagarnas svar gjordes för att åskådliggöra insamlad information. En 

deskriptiv statistik genomfördes sedan för att få information om hur den grupp ser ut som vi 

ska använda i studien. I epidemiologiska undersökningar undersöker vi en enda grupp och 

letar efter samband mellan två eller flera variabler, detta faller under en grupp av metoder som 

kallas sambandsanalys (Gustavsson, 2009).  Alla deltagarnas svar delades in grupper 

(samvariation) för att vara underlag till resultatet. För att hitta samband delades deltagarna in i 

grupper  efter hur deras inställning till beslutet var samt vilken arbetsplats de arbetade på.Allt 

för att hitta likheter mellan olika sätt att se på ett och samma fenomen. 

Enkäterna i denna studie presenteras i löpande text och tabeller. 
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RESULTAT 
En av de viktigaste frågorna i denna studie var deltagarnas upplevelse över beslutet om 

införandet av Rökfri arbetstid då det togs 2007-07-01 och jämföra det med hur beslutet 

upplevs i dag (oktober 2009). 

 

 

Tabell 2 visar deltagarnas inställning till Rökfri arbetstid då beslutet togs 2007-07-01 

Resultatet i tabell två visar att det var mestadels negativa tankar kring detta beslut då det togs. 

Deltagarna som svarat att de var negativa till detta beslut var nästan alla satta i skala 10, dvs. 

väldigt negativa till införandet av Rökfri arbetstid. Av deltagarna var 13.5 % positiva till ett 

införande av Rökfri arbetstid. Jämför nu detta med svaret på fråga två om hur det känns idag 

(oktober 2009); 
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Tabell 3 visar deltagarnas inställning till Rökfri arbetstid i dag (11/09) 

 

Att deltagarna var mer positiva till rökfri arbetstid i dag än när beslutet infördes kan man klart 

se i resultatet (tabell 3), en klar svängning åt det positiva hållet kan utläsas.  År 2007 var 13,5 

% positiva, en siffra som under de två åren som har gått sedan beslutet togs har ökat till 35 % 

positiva 2009. Tittar vi på gruppen ej berörd, så ligger de kvar på nästan exakt samma siffra 

medans studien visar att det är svarsalternativet negativ som har minskat från 54 % till 32,5% 

det vill säga en minskning med nästan 22 %. 

Kommentarer från deltagarna om fråga två:  

- Alla fortsätter att röka precis som före införandet. Ingen kontrollerar/säger till sina 

anställda som fortsätter likadant. 

Inställning hos deltagarna har vänt till det positiva, men den enda kommentar studien fick var 

negativ, här kan man utläsa från deltagaren att den vill ha klarare besked vad det är som gäller 

från sina chefer 

I frågan (fråga 3) om deltagarna kände sig delaktiga i beslutet om Rökfri arbetstid, så är det 

den här frågan som väckt mest känslor och irritation hos deltagarna. Av deltagarna har 35 

stycken dvs.  94.5 % svarat nej, att de inte har känt sig delaktiga i beslutet, en svarade ja (dock 

utan motivering) och en hade valt att inte svara alls. 

Den här frågan gav mest kommentarer, deltagarna har velat vara med och tyckt till, här kan 

man utläsa av kommentarerna en irritation över att inte fått varit delaktiga i detta beslut. 
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Deltagarna eftersöker bättre information och klarare regler från sina chefer då det kommer till 

information och regler om Rökfri arbetstid 

Kommentarer från deltagarna om fråga tre;  

- Här kunde vi fått varit med och tyckt till om hur de som fortfarande röker på arbetstid ska 

”straffas”, jag hade velat bli tvingad att sluta röka. 

- Nej det var bara det att allt var så ogenomtänkt och rörigt om vad som gällde. 

- Att jag själv ska få bestämma om jag ska röka, folk går på toa på arbetstid också (denna 

person har slutat röka helt på arbetstid och minskat på fritiden, men är jättenegativ till 

beslutet) 

- Att inte placera en askkopp på infarten till kommunhusets entré! Ser det bra ut? 

- Informationen skulle ha varit i en mer positiv anda, Information om vart vi skall röka osv. 

- Ordnat en rökruta på arbetsplatsen 

- Mer information om rökavvänjningskurser. Arbetsgivare kunde ha betalt detta. 

- Kan inte se var debatten ägde rum 

- Att reglerna tillämpas lika i samtliga förvaltningar och att kommunhuset tar sitt ansvar 

och följer reglerna 

- Jag är vuxen och vill inte att någon annan beslutar om mina laster. Förmyndarmentalitet. 

Har inte mer rast än någon annan. 

Två frågor (frågor 4 och 5) i enkäten handlade om rökvanor. ”Har din rökning ändrats dels på 

arbetstid men även på din fritid om du jämför med hur du rökte 2007-07-01 då beslutet 

infördes och hur du röker i dag?”  
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Tabell 4 visar hur deltagarnas rökning är i dag (11/09) på arbetstid jämfört med då beslutet 

togs 2007-07-01 

Resultatet i fråga 4 om deltagarna tycker att deras rökvanor har ändrats på arbetstid kan man 

utläsa (tabell 4) att 16 % har slutat helt och 30 % har minskat sin rökning på arbetstid. Till 

följd av detta införande kan man utläsa en faktisk positiv förändring då det kommer till att 

minska eller sluta med sin rökning hos 46 % av deltagarna. 

Jämför dessa siffror med svaren deltagarna gav på frågan om det skett någon förändring i 

deras rökning från 2007-07-01 fram till nu på deras fritid. Här visar resultatet att 68 % röker i 

samma omfattning som de gjorde 2007 och att 32 % har minskat eller slutat att röka även på 

sin fritid. 
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Hur är din rökning i dag jämfört med 2007-07-01 på fritiden? 

 

 

Tabell 5 visar hur deltagarens rökning är i dag (11/09) på sin fritid jämfört med då beslutet 

togs 2007-07-01 

En klar skillnad går att utläsa i resultatet hur detta beslut har påverkat så många anställda i 

sina rökvanor på arbetstid jämfört med fritid (tabell 4 och 5). Studien visar att mer än dubbelt 

av deltagarna (6 stycken till antal jämfört med 3) har slutat röka helt på sin arbetsplats än på 

sin fritid (8 % jämfört med 16 %).  Den visar också att 6 % fler har minskat sin rökning på 

arbetstid (24 % jämfört med 30 %) jämfört med fritiden. Resultatet av studien visade även hur 

man lyckats med att sluta eller minska sin rökning beroende på vilken inställning man hade 

till beslutet då det togs (tabell 6); 
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Negativa då beslutet om Rökfri arbetstid togs 

Arbetet 

  

N (20) 

Samma 

  

50 % (10)   

Slutat 

  

  20 % (4) 

Mindre 

  

  30 % (6) 

Fritiden 

   Samma 

  

70 % (14) 

slutat 

  

    5 % (1) 

mindre 

  

   25 % (5) 

Positiva då beslutet togs N(5) 

Arbetet 

   Samma 

  

40 % (2) 

Slutat 

  

20 % (1) 

Mindre 

  

40 % (2) 

Fritiden 

   Samma 

  

40 % (2) 

Slutat 

  

20 % (1) 

Mindre 

  

40 % (2) 

Ej berörda då beslutet togs N (12) 

Arbetet 

   Samma 

  

67 % (8) 

Slutat 

  

8 % (1) 

Mindre 

  

25 % (3) 

Fritiden 

   Samma 

  

75 % (9) 

Slutat 

  

8 % (1)  

Mindre 

  

17 % (2) 
 

Tabell 6 visar hur deltagens rökning är i dag beroende vilken inställning de hade till beslutet 

då det togs 2007-07-01 

De som var negativa till införandet av Rökfri arbetstid hade minskat eller slutat helt med 50 

%, de som var positiva till införandet hade minskat sin rökning eller slutat helt på arbetstid 

med 60 %. Men det som var intressant var att de som ej var berörda av införandet av detta 

beslut hade enbart minskat eller slutat sin rökning med 33 % på arbetstid. 

Den stora skillnaden på fritiden var att de som var positivt inställd till Rökfri arbetstid från 

början hade avsevärt bättre siffror här jämfört med de negativa eller ej berörda, 60 % hade 

slutat eller minskat sin rökning på fritiden. Jämför det med de som var negativa till beslutet, 

här hade enbart 30 % minskat eller slutat, och hos de ej berörda hade enbart 25 % minskat 

eller slutat med sin rökning på fritiden. 
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I fråga sex ville vi få fram om rökfri arbetstid inte bara påverkat deltagaren själv utan även 

någon i deras omgivning utanför arbetet. Tanken med denna fråga var om en deltagare slutar 

röka på grund av införandet av rökfri arbetstid, kan det få en partner eller kamrat utanför sitt 

arbete att också ändra sitt rökbeteende. Här svarade 92 % av deltagaren nej, vilket gav en 

indikation att inte många hade påverkat någon annan i sin omgivning då det kom till rökning. 

Kommentarer från deltagarna om fråga sex: 

- Andra personal på min arbetsplats röker också mindre  

-  Min mamma röker mindre 

Studien ville veta om det var många av deltagarna som försökt att sluta eller att minska på sin 

rökning (fråga 7) under de senaste två åren till följd av att detta beslut, men inte klarat av det. 

Resultatet visar att 40 % av deltagarna har försökt att sluta röka men inte klarat av det, 30 % 

har försökt att minska på sin rökning men inte klarat av det. En annan intressant reflektion är 

att se hur spridningen på olika enheter bland deltagarna. 

Deltagarnas försök att sluta/minska sin rökning på respektive enhet. 

Arbetsplats på de som försökt 

slutat. Uträknat inom varje 

enhet. 

 Omsorg 

  
67 % (6)   

Bildning 

  
46 % (6) 

kommun/administration 

 
20 % (2)  

Barnomsorg 

 
50 % (1) 

Renhållningen/tekniska 

 
33 % (2)  

Arbetsplats på de som försökt minska sin 

rökning.  Uträknat inom varje enhet. 

Äldreomsorg 

  
22 % (2) 

Bildning 

  
46 % (6) 

kommun/administration 

 
20 % (2)  

Barnomsorg 

 
50 % (1) 

Renhållningen/tekniska 

 
33 % (2) 

 

Tabell 7visar hur deltagarna försökt sluta eller minska sin rökning beroende på arbetsplats 

Resultatet i tabellen (tabell 7) visar att inom Äldre omsorgen har störst andel av personalen 

försökt att sluta men har inte klarat av det, och inom barnomsorgen har störst andel av 

personalen försökt att minska sin rökning men har inte klarat av det. Denna statistik är inte 
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med för att visa hur många som misslyckats i sina försök att sluta utan för att lyfta fram hur 

många som försökt sluta/minska sin rökning. En viktig del i att sluta röka är att man känner 

stöd, som i det här fallet från sin arbetsgivare Motala Kommun. Kommunen erbjuder i dag 

subventionerat nikotinläkemedel, böcker samt avvänjningsklasser i att sluta röka. Studien 

undrade om deltagarna har tagit del av denna hjälp. Av deltagarna svarade 78 % att de inte 

tagit del av detta stöd och 22 % svarade att de hade tagit del av det stöd som har erbjudits av 

kommunen.  

Kommentarer från deltagarna om fråga åtta om de tagit stöd av kommunen 

- Behöver inget stöd 

- Mer information om rökavvänjnings kurser, arbetsgivaren kunde ha betalat den. 

- Andra kommuner (och arbetsplatser) har på ett helt annat sätt informerat/stöttat osv. sina 

rökande medarbetare. 

- Mer pengar till stöd för dyra hjälpmedel 

- Vet ej vilket stöd som finns 

- Känner inte till vilket stöd som finns 

Deltagarnas kommentarer visar att de i dag inte vet vilket stöd som kommunen erbjuder de 

anställda som behöver stöd i att sluta eller minska sin rökning. 

En annan viktig fråga är (fråga 9); vad vill du som anställd bli erbjuden i form av stöd från 

Motala kommun då det kommer till att sluta röka? Här kan man relatera till empowerment där 

delaktighet och inflytande är en viktig drivkraft i hälsoutveckling. För att nå framgångsrika 

resultat så krävs det att ledningen förankrar ett projekts syfte och mål och låter de anställda 

vara med och bestämma (Kostenius & Lindqvist, 2006). Deltagarna svarade att 73 % av dem 

inte ville bli erbjudna någonting, 24 % frågade efter annat stöd och 3 % valde 

svarsalternativet vet ej. 

Kommentarer från deltagarna i fråga nio om vilket stöd de anställda vill bli erbjudna då det 

kommer till att sluta röka: 

- En stöttande person som kan hjälpa mig vidare i processen 

- Läkarhjälp 

- Subventionerade läkemedel hela tiden, inte bara någon månad i början. 

- Att rektorer tydligt går ut och kräver totalt rökförbud på arbetstid 

- Akupunktur 
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- Jag har inte tagit del för jag ville inte sluta då de genomförde detta 

- Någon sorts morot 

- Specialist råd 

- Behöver mer information om stöd 

- Betald medicin 

De sista frågorna i enkäten (fråga 10 och 11) hade syftet att studera hur deltagarna följt 

Motala kommuns beslut att vara en rökfri arbetsplats. Av tidigare frågor i enkäten så vet vi att 

deltagarna har minskat sin rökning och en del har slutat att röka helt under arbetstid. Nu kan 

det ha varit så att de stämplat ut eller gått på lunch för att röka. Här ville vi få fram om 

beslutet om att vara rökfri under arbetstid efterföljdes dels av deltagarna själva eller av andra 

kommunanställda.  

En person svarade här ja då det kom till det egna rökandet men författaren ändrade det till ett 

nej då det kom fram i enkäten att hon samtidigt hade stämplat ut, då anses det att hon inte 

röker under arbetstid. 

 

 

Tabell 8 visar svaret på frågan om deltagaren i dag (11/09) fortfarande tar rökpaus under 

arbetstid 

Resultatet visar att 65 % av deltagarna går fortfarande ut och röker under arbetstid trots att 

arbetsplatsen är rökfri. 

Kommentarer från deltagarna i fråga 10 om de i dag röker under arbetstid:  

65%

35%

Ja Nej
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-  Då jag stämplar ut vill människor som kommer till min arbetsplats ändå ha hjälp av mig 

då jag är ute och röker, jag tjänstgör ju inte då jag är utstämplad. 

- Det är ingen av våra chefer som kollar oss om vi röker, eller säger till. 

- Ingen förändring 

- På rast, inte arbetstid (skola) 

Sista frågan i enkäten var om deltagen visste om arbetskamrat eller andra anställda i Motala 

kommun som fortfarande rökte under arbetstid. 

 

 

Tabell 9 svara på frågan om deltagarna visste om andra anställda inom Motala kommun som 

i dag (11/09) röker under arbetstid 

Av deltagarna svarade 81 % att de vet andra kommunanställda som röker på arbetstid. I det 

här svaret kan ett visst antagande finnas, då man inte vet om alla som är ute och röker gör det 

på sin arbetstid. 

Kommentarer från deltagarna om fråga 11 om de vet andra anställda som röker under sin 

arbetstid: 

-  Företrädesvis anställda med chefernas goda minne, ynkligt och undergräver rökförbudet 

- Ser utanför varenda kommunal arbetsplats 

- Verkar som att cheferna inte bryr sig 

 

Ja
81%

Nej
5%

Vet ej
14%
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METODDISKUSSION 
Kvantitativ enkätundersökning valdes för föreliggande studie. Metoden valdes för att den är 

ett verktyg att använda då man ska mäta, förklara siffror och omforma dessa insamlade siffror 

till förståeligt resultat. Första tanken med utdelningen av enkäterna var att skicka dem till 

enhetschefer för att de i sin tur skulle dela ut dem vidare till anställda som röker. En viss 

rädsla fanns att enkäterna skulle bli liggande hos en chef utan engagemang eller tid att ta hand 

om denna uppgift inom en snar framtid så författaren själv åkte runt till olika enheter. 

Responsen från deltagarna var snabb, då 50 enkäter lämnades ut så kom 38 stycken tillbaka 

inom två veckor. Att Motala kommuns internpost kunde användas var något som underlättade 

för författaren. Nackdelarna med denna metod kan vara att det blir mer av ett bortfall bland 

deltagare om man ex. jämför med en intervjustudie (Eliasson, 2006). Informationen om 

enkätundersökningen var även utlagd på Motala kommuns intranät Kanalen vilket var 

positivt. På kanalen kunde enkäten bli nedladdad och skickad till författaren om det fanns 

rökare som inte blivit tillfrågade att delta i studien men gärna ville vara med. 

Av de utskickade enkäterna besvarades 76 % . Orsaken till bortfallet då 24 % av enkäterna 

inte kom in kan vara många, men statistiska centralbyrån tar upp några orsaker i deras rapport 

om bortfall (Statistiska centralbyrån, 1997). Det finns en mängd orsaker till bortfall: ovilja att 

delta, olämplig tidpunkt, stressigt på jobbet eller ingen motivation.  Författaren tror att det 

hjälpte studien att som person vara ute och dela ut enkäterna på enheterna där man kunde 

förklara syftet och dämpa viss oro. Vid en del utlämnande kunde man skönja en oro över att 

en sådan här studie skulle kunna ställa till problem för de rökande, göra deras situation mer 

utsatt än den är i dag. Det är troligen den större orsaken till varför det blev en del bortfall, men 

även ingen motivation och frågor som kan vara känsliga. I denna studie kom fyra enkäter in 

efter en månad och resultaten i studien hade redan räknats ihop. Orsaken till bortfallet kan ha 

varit för kort datainsamlingsperiod (en månad).  

Räknar man bort de fyra enkäter som kom in så blev bortfallet 16 %, statistiska centralbyrån 

menar att det inte går att ge ett generellt svar på vad som är en acceptabel bortfallsfrekvens. 

Detta beror i första hand på hur stora skillnaderna är mellan de svarande och bortfallet med 

avseende på undersökningsvariablerna. 

Frågorna 

Frågorna konstruerades utifrån att studiens syfte blev besvarad samt att studien fick svar på 

om empowerment var en viktig del i ett beslutsfattande på en arbetsplats. Den första delen var 
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mer än informativ del, dels för att låta deltagarna känna att det här är allmänna frågor och få 

dem att känna sig trygga. Någon undrade här som kommentar - hur kan detta vara anonymt 

om vi ska lämna ut så mycket information. Faktum är att den personen har rätt, att både få 

information om arbetsområde, ålder, kön samt vetskap om att de röker gör att det skulle kunna 

finnas en risk att personen skulle kunna spåras. Därför har studien inte använt sig av någon 

information som relaterar person till arbetsplatsen. 

På de två första frågorna användes en 10 - gradig skala. Här kunde man ha gått ned till en 

skala med inte så många grader, men som nämndes tidigare under metoden (Ohlsson & 

Ahlmström, 2002) är detta ett bra verktyg då det kommer till de som inte vill utmärka sig, de 

som är lite tysta. När sammanställningen skulle ske skulle skalorna läggas ihop i kategorierna 

Positiv, ej berörd och Negativ. En 10 gradig skala går inte att dela med tre och därför blev inte 

skalan symmetrisk. Svarsalternativ 1-3 blev positiv, 4-7 blev ej berörd och 8-10 blev negativ. 

Något att tänka på vid senare studier. 

Validiteten och reliabilitet 

Validitet avser att mäta det som är relevant i sammanhanget, om att använda rätt sak vid rätt 

tillfälle (Malterud, 1998). 

Validiteten i denna studie hade självklart gett det bästa resultatet om alla rökande i Motala 

Kommun hade deltagit i studien. Frågorna som är ställda i enkäten är relevanta för att få fram 

svar till syftet i denna studie.  

Författaren som utbildad hälsoarbetare har förståelse att Rökfri arbetstid är något positivt hos 

Motala kommun samt en självklarhet som bör införas i alla kommuner, här finns en risk för 

skevhet men författaren har försökt att vara så neutral som möjligt då det kommit till att 

utforma frågorna i enkäten. . Innan enkäterna delades ut fick ett flertal anställd på Motala 

kommuns personalenhet genomgå en pilotstudie för att se om frågorna var relevanta för 

studien. De är alla väl insatta i problematiken kring detta beslut. Författaren anser att denna 

studie skulle kunna vara väl till användning som grund för framtida beslut inom Rökfri 

arbetstid samt en förståelse för empowerment på en arbetsplats. 

De svar som har kommit in i denna studie överensstämmer med fakta som Statens 

folkhälsoinstitut har gett ut om fördelar med Rökfri arbetstid, att den ger positiva resultat då 

det kommer till att minska den anställdes rökning. Studien överensstämmer även med studier 

om vikten av empowerment på en arbetsplats. I denna studie kan man se en irritation över att 
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den anställde inte fått varit med i beslutsprocessen samt att informationen om Rökfri arbetstid 

har varit bristfällig och tvetydig på olika arbetsplatser. 

Reliabiliteten handlar om pålitlighet i en studie (Malterud, 1998) och här kan det vara svårt att 

veta hur ärligt människor svarar. 

 Enkäterna delades ut av författaren personligen, något som kan vara en fördel än om det är en 

chef som påpekar att samtliga ska svara. Enkäten var frivillig att fylla i, men om den blivit 

utdelad av en chef kanske den rökande personalen kände sig tvungen att delta i studien. Nu 

förklarade författaren att så var inte fallet. En annan faktor kan vara att den rökande anställde 

tror att genom att svara på ett visst sätt i denna enkät kan man skapa en förändring för dem 

som röker med negativa effekter till följd. 

Mätningen av denna studie kan påverkas av tiden, om några år kan resultatet se annorlunda ut, 

tittar man på införandet av rökfria krogar så mottogs det beslutet med att alla trodde det var 

ogenomförbart, att krogar och restauranger skulle tappa massor med kunder. I dag går mer 

folk på krogen än innan och folk är beredda att införa det även på uteserveringar, personalen 

mår bättre och gästerna är nöjda (Tobaksfakta.se, 2006) 

RESULTATDISKUSSION 

Information om deltagarna 

När enkäterna började strömma in var det förvånansvärt stor andel av deltagarna som var 

kvinnor (78 %). Hos Sveriges Kommuner och Landsting (Sveriges kommuner och Landsting, 

2009) kan man finna information om hur fördelningen mellan kön ser ut i Motala kommun. I 

tabellen kan man utläsa att år 2008 var 79 % anställda kvinnor i Motala kommun. Relatera 

sedan det till hur fördelningen mellan könen då det kommer till rökningen, så visar den i 

Statens folkhälsoinstituts Livsstilsrapport 2008 (Wadman & Tenberg, 2008) att bland männen 

röker dagligen 13 % och bland kvinnor röker 17 % dagligen. Ser man till dessa siffror så 

överensstämmer resultatet i studien med den rapporten.  

Inga rökare under 25 år deltog i studien, återigen hittades fakta på anställda i Motala kommun 

hos Sveriges Kommuner och Landsting (Sveriges kommuner och Landsting, 2009) och 

resultatet visar att enbart 8 % av de anställda i Motala kommun är under 29 år. Varför ingen 

under 25 år kom med i denna studie har jag inte svaret på då studien inte sökt upp specifika 

åldersgrupper. 
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Deltagarnas inställning till rökfri arbetstid 

Jämför vi resultaten i fråga 1 och 2 om inställningen till beslutet då det togs 2007-07-01 och 

nu idag så kan vi se en stor skillnad. De med negativ inställning har minskat med 22 % och de 

med positiv inställning till beslutet har ökat med 21,5 % i dag. Studien visar att 19 % av 

deltagarna kommer från den negativa gruppen och går direkt ned till den positiva, resterande 

deltagare, dvs. 11 % kommer till den positiva gruppen från ej berörda. 

Vi kan alla relatera till oron som infinner inför förändringar i livet. Här får de rökande 

anställda i Motala kommun veta att det som varit en norm i många år ska nu helt ändras och 

oron infinner sig. Lägg sedan på en förvirring från chefer vad det är för regler och beslut som 

gäller, olika direktiv på olika arbetsplatser så skapar det ännu mer oro och negativ inställning 

till det hela. Tidigare i studien har vi tagit upp vikten av klara direktiv och medbestämmande, 

det får en anställd att bli engagerad och delaktig på sitt arbete. Två år har gått sedan beslutet 

trädde i kraft och oron har lagt sig. Den anställde har konstaterat att detta beslut inte var så 

farligt. Här kan man undra om det beror på en positiv känsla av att deltagarens rökning har 

minskat under arbetstid, eller om deltagaren känner att beslutet inte har haft så stor förändring 

på arbetsplatsen?! Den anställde kan röka i samma utsträckning utan att någon bryr sig. 

 En siffra man kan förundras över är att 5 % av deltagarna har lämnat gruppen med den 

positiva inställningen. Varför? En spekulation kan vara irritation kan vara dålig information 

och oklara regler. Deltagaren var positiv till beslutet om en förändring i dennes rökvanor, men 

då förändringen uteblev på arbetsplatsen uppstod en viss besvikelse över ett beslut som togs 

men inte efterföljdes.  

Deltagarnas känsla av empowerment 

I bakgrunden i denna studie nämndes; Var slutar individens frihet och vart börjar statens 

inflytande? Filosofen John Stuart Mills var redan i mitten av 1800 talet (Mills, 1995) inne på 

att statens makt måste begränsas över individens frihet utan att på något sätt tulla på 

folkstyret. Hur mycket kan samhället styra oss i våra värderingar, inte bara då det kommer till 

rökning utan mycket annat utan att kväva vår personliga individualitet och eget tänkande. 

Bengtsson och Norberg skriver i sin bok Frihetens klassiker (Bengtsson & Norberg, 2003) att 

om medborgarna låter staten ta beslut åt dem så förlorar de förmågan att känna motivation för 

deras egna intressen. Då inväntar de hellre statens beslut och rättar in sig efter dem och skyller 

på staten om inte allt är till belåtenhet. De gör alltså som staten har beslutat men det blir 

halvhjärtat och utan känsla. Mills menar i sin bok (Mills, 1995) att man måste hitta en gräns 
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för vad som är acceptabelt för staten att reglera och att vi skyddar denna gräns då den 

individuella friheten är det centrala. 

Resultatet visar att 94.5 % av deltagarna har svarat att de inte varit delaktiga i beslutet att 

införa Rökfri arbetstid och genom deras kommentarer kan man läsa att det varit ett stort 

irritationsmoment. Dels irritation över att känna sig omyndighetsförklarade, och inte kunna 

välja hur de vill leva sitt liv, men stor irritation över hur att det hela har varit rörigt, inga klara 

direktiv vad som gäller från chefer, olika regler på olika arbetsplatser. Deltagarna har tagit 

emot beslutet något halvhjärtat, som Mills (Mills, 1995) uttrycker det, något man kan utläsa i 

den kraftiga negativitet som fanns då Rökfri arbetstid infördes. I kommentarerna ser man 

frustationen, inte över att beslutet om att Rökfri arbetstid är taget utan mer att de inte fått varit 

med och tyckt till om beslutet. Inte heller varit med i diskussionen om  hur det skulle 

genomföras eller skötas. 

Tidigare i studien nämndes Rubenowitz som anser att organisationer bör arbeta inom vissa 

områden för att få sina medarbetare motiverade på bästa sätt (Rubenowitz, 2004). Han tar 

bland annat upp hur en ledare ska genom ett utvecklande av samarbete och erfarenhet mellan 

enheter se till att viktiga frågor blir allsidigt belysta före ett beslut. I denna fråga om Rökfri 

arbetstid fanns det aldrig någon diskussion eller belysning om frågan innan beslut togs i 

Motala kommun, inte nere på den lägsta nivån där de flesta arbetarna befinner sig. 

Rubenowitz tog även upp problemet om att antalet hierarkins nivåer i en organisation kan bli 

ett problem. I detta fall med information från ledningen i Motala kommun som försvinner på 

vägen och information som tas emot olika på olika enheter. 

Studiens teoretiska ram är empowerment, som innebär att den anställde har lättare att uppnå 

sina mål om den har klara och ses som en fungerande person som kan ta eget ansvar.  

Empowerment utvecklas då man känner stöd på många livsarenor och känner sig delaktig i 

det som rör ens närhet. Man kan konstatera att Motala Kommun inte har låtit sina anställda 

varit med och tyckt till eller bestämt något då det kommer till beslut och införande av Rökfri 

arbetstid. Efter att beslutet blev taget har det inte varit klara direktiv för vilka regler som 

gäller på de olika arbetsplatserna. Författaren har själv sett personal och besökare röka utanför 

kommunhusets entré, framför och bakom skolor och på dagis m.m.  Har även sett rektorer gå 

förbi utan att säga till sina anställda. Hos en av kommunens skolor har även ett regnskydd 

byggts utanför entré dörren. Var brister informationen, dels till de rökande kommunanställda 

men även till enhetschefer?  
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Som tidigare nämnt i studien anser många teoretiker att empowerment är ett av de viktigaste 

och populäraste ledningskoncepten av vår tid (Farelly, Evans, & Sfekas, 1999). Av resultatet i 

studien kan man utläsa att i denna fråga har kommunen misslyckats då det kom till att få sina 

anställda involverade, engagerade och känna sig delaktiga i beslutsprocessen då det kom till 

införandet av Rökfri arbetstid.  När beslutet var klart och införandet skulle ske så kan man 

utläsa i resultatet att de anställda återigen aldrig var med i några diskussioner om vilka regler 

som skulle gälla på arbetsplatser. Många är i dag missnöjda med hur deras chefer agerar mot 

dem då det kommer till att efterhålla Rökfri arbetstid på arbetsplatsen. 

Vi som hälsovägledare motsäger oss själva i detta fall, dels är vi för empowerment, att 

människor ska känna sig sedda. Vi tror på ett bättre resultat om de anställda får vara delaktiga 

i beslutprocessen, att de kan känna sig lika värda och är kapabla att styra sina liv. Men vi som 

hälsovägledare vill gärna berätta vad som är bäst för individen då det kommer till hälsa, är 

inte det samma sak som att säga vad som är bäst för dem (Olsson, 1999). Olsson menar att 

folkhälsofrågan visar upp ett dubbelt ansikte genom att innefatta negativa manipulerade 

processer men också positiva frigörande processer. Här är ett dilemma för oss hälsovägledare, 

viktigaste är en medvetenhet hos oss så att man kan hålla en öppen diskussion. 

Deltagarnas ändrade rökvanor 

Här kan man se ett klart resultat att införandet av Rökfri arbetstid har gett gensvar (figur 4 och 

5), 46 % har slutat eller minskat sin rökning på arbetstid och 32 % har slutat eller minskat sin 

rökning även på fritiden. En intressant reflektion var att jämföra vilken grupp som minskat 

eller slutat helt på arbetstid eller fritid beroende på vilken grundinställning de gick in med. 

Hos deltagarna som var i kategorin ej berörd fortsatte hela 67 % att röka likadant på arbetstid 

och 75 % på fritiden. Hur kommer det sig att de röker samma i rätt så stor utsträckning då de 

som var negativa röker bara 50 % i samma utsträckning på arbetet och 70 % på fritiden. Hos 

de positivt inställda så rökte bara 40 % samma både på arbetet och på fritiden. Är ett 

engagemang en bättre drivkraft än inget engagemang alls, vare sig det är positivt eller 

negativt? 

Att de som var positiva till Rökfri arbetstid hade lika stor förändring både på arbetstid och på 

fritid är fantastiska siffror. En positiv attityd och inställning är viktigt om man ska lyckas med 

att göra en förändring. Desto större kännedom en person har om det de har en attityd 

gentemot, desto bättre tillgång har personen till attityden och chansen är större att den leder 

till en förändring av attityden. Attityder påverkar hur vi tar emot information och Individer 
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söker och väljer ut information som bekräftar deras tro och attityder snarare än information 

som skiljer sig (Helkama, Myllyniemi, & Liebkind, 2004). 

Sveriges landsting och kommuner kom i dagarna (Sveriges landsting och kommuner, 2009) 

med resultat av en enkätundersökning om Rökfri arbetstid i Sveriges kommuner, en studie hur 

Rökfri arbetstid sprids i Sveriges alla kommuner. De tog också upp en del intressanta siffror 

för den här studien att jämföra sig med. Deras studie visar att 30 % av personalen är rökfri 

under arbetstid. Jämför man det med vår studie så har vi en högre siffra (46 %). Här undrar 

jag om de inte menar att 30 % av Sveriges kommuners personal är under Rökfri arbetstid. De 

siffrorna kan ifrågasättas, då man som i denna studie använder sig av rökare som deltagare 

inser man snabbt att Rökfri arbetstid är inte alltid innebär Rökfri arbetstid. 

Deltagarnas stöd i att sluta röka 

Deltagarna svarade att 78 % inte tagit del av kommunens stöd. Tittar vi på deltagarnas 

kommentarer från studien så återkommer ofta att de inte visste vilket stöd som fanns att få då 

det kom till att sluta röka. Den information ska självklart ges ut av den anställdes chef då 

Rökfri arbetstid infördes eller om nyanställd kommer till en arbetsplats. I dagens samhälle där 

kommunikation är viktig undrar man vart kommunikationen stannar, är det mellan ledning till 

chef, eller chef till personal? 

Att siffran (78 %) är så hög är förvånansvärt med tanke på att 46 % av deltagarna har ändrat 

sina rökvanor. Sedan har 40 % försökt sluta röka men inte klarat det och 30 % av deltagarna 

har försökt minskat sin rökning men inte klarat det. Om stödet hade utnyttjats bättre av 

deltagarna kanske dessa siffror sett ännu bättre ut.  

I frågan om vilket stöd de skulle vilja bli erbjudna så svarade hela 73 % att det fanns inget 

stöd de kände att de ville ha från sin arbetsplats. Författaren valde här att undersöka om det 

var samma personer som inte heller hade tagit del av det stöd som finns inom kommunen i 

dag. Av deltagarna som hade svarat att de inte fått något stöd (78 %), så svarade 83 % av 

dessa personer att de inte heller vill ha något stöd. All informations blockering kan inte 

belastas hos Motala kommun utan många av deltagarna söker inte efter information eller har 

inte åsikter om vad som skulle kunna göras.  

Som studien tar upp under empowerment att om inte anställda fått vara med och tycka till då 

beslut tas kan göra att man inte engagerar sig i frågan (Johnsson, Lugn, & Rexed, 2003). Det 

kan vara svaret varför deltagarna i denna studie inte vill bli erbjudna hjälp . 
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Av deltagarnas förslag som kom in kan man läsa att de vill ha mer information, klarare linjer 

från chefer, mer personligt stöd osv. Ett alternativ vore att tillsätta en grupp med rökare från 

olika enheter som får träffas tillsammans med personal från kommunledningen och diskutera 

fram vad som vore bra stöd, information och regler. 

Deltagarnas fortsatta rökande under arbetstid 

Vad gör man med de 65 % som fortfarande röker lika mycket under arbetstid nu som innan 

beslutet infördes?  Författaren tycker det var rakt att våga svara att det är så här det ser ut på 

arbetsplatserna, med tanke på att det kan finnas ett visst mörkertal bland de nej svarande så 

känns svaret väldigt starkt. Tittar man på kommentarer som ständigt återkommer så åberopar 

deltagarna hela tiden bättre regler från sina chefer och bättre ordning i vad beslutet innefattar. 

Oklara regler med olika bestämmelser på arbetsplatser skapar stora förvirringar och ger inte 

deltagarna det engagemang som behövs för att sluta röka eller röka mindra på arbetstid. Vissa 

av deltagarna vill ha ”straff” då det missköts, inte bara av avund på andra utan mer för att 

sätta press på sig själva att minska sin rökning. 

En intressant reflektion i fråga 10 var en av deltagarnas kommentar; jag röker på min rast, 

inte arbetstid (skola). Här undrar författaren om det är så att som skolpersonal eller annan 

personal så tror den anställde att de kan röka under sina raster mellan t.ex. lektioner. Nu är det 

rökfri arbetsplats hela dagen utan lunchen då du inte är betald. Alla raster då du fortfarande 

går under betalning ska den anställde vara rökfri. Det här handlar om anställda som inte har 

fått rätt information. 

Forskning inom olika områden behövs, ex; 

o Intern kommunikation mellan styrande organ ned till den som är längst ned i hierarkin 

på arbetsplatsen. Hur ska information komma ut till personalen genom ett led av olika 

chefer utan att stanna på vägen? 

o Fungerar kommunens intranät? Är alla anställda ute på en dator regelbundet? Om inte 

hur får man annars viss information? 

o Hur får man en anställd motiverad, att känna engagemang i en fråga, att söka 

information? Mer forskning om hur man utbildar chefer att tänka runt empowerment. 

o Mer utbildning och stöd för den anställde i sin kamp mot att sluta röka. 

o  Mer forskning i hur mycket kommuner sparar på att få den anställde rökfri. 
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Om den anställde blir sedd, uppskattad och delaktig i beslut så kan det motverka stress, dålig 

självkänsla och sjukskrivningar. Istället får vi en trygg, självständig och engagerad anställd.  

En sista intressant notering är att i veckan ringde Hälsosamordnaren i Motala kommun upp till 

mig och meddelade att sedan denna enkät varit ute så har flera hört av sig för att få 

information om stöd till att sluta röka. Jätteroligt självklart men visar att kommunikationen till 

de anställda om stöd som finns att få inte kommit fram. 

SLUTSATS 
Detta examensarbete är baserat på en enkätundersökning som delades ut hos rökare i Motala 

kommun för att undersöka sambandet mellan empowerment och införandet av Rökfri 

arbetstid. 

Vad studien har kunnat utvisa är att det helt klart finns ett positivt resultat då det kommer till 

att minska rökningen eller få den anställde att sluta, det visar att de som hade en positiv 

inställning till beslutet var även den grupp som lyckats bäst med att även sluta eller minska 

sin rökning på fritiden. 

Studien har även kunnat visa att deltagarna är missnöjda med att de inte fått varit med i 

beslutsprocessen om detta införande, många var negativa till att informationen har varit så 

bristfällig och rörig på olika arbetsplatser. 

Med bättre information och klarare regler från kommunen och chefernas sida kan ännu mer av 

deltagarna bli positiva till detta beslut. Resultatet både på arbetstiden och på fritiden kan 

förbättras mycket mer om deltagarna får vara med i beslutsprocessen. Att som anställd få vara 

med och tycka till, känna sig sedd och viktig på sin arbetsplats skapar ett lugn och en mer 

positiv inställning och förändring kan skapas. 

Att Rökfri arbetstid är något som är i ropet just nu är helt klart, många är intresserade av min 

studie, en tidning har hört av sig och vill ta del av min studie redan innan den är klar. Detta 

tyder på att det finns få eller inga utvärderingar inom detta relativt färska ämne. Författaren 

tycker ändå det är märkligt med så många kommuner som infört Rökfri arbetstid att det inte 

finns någon ordentlig utvärdering. Folkhälsoinstitutet är i denna fråga är tillsynsmyndighet 

som kommunerna årligen ska svara till i den länsrapport som årligen sammanställs. 

  



Ann Lövgren 6310011900 

33 
 

REFERENSLISTA 
Arbetslivsinstitutet. (1997). Vad är Hälsofrämjande på arbetsplatser. Stockholm: 

Arbetslivsinstitutet. 

Bengtsson, M., & Norberg, J. (2003). Frihetens klassiker. Stockholm: Timbro Förlag. 

Bradburn, N., Sudman, S., & Wanskin, B. (2004). Asking Questions the ultimate guide yo 

questionare design - For market research, Political Polls, and Social and Health 

Questianniers. San Fransisco: Jossey-Bass. 

Chapman, S., Borland, R., Scollo, M., Brownson, R. C., & Dominello, A. (1999). The Impact 

of Smoke-Free Workplaces on a decling cigarette consumption in United States and Australia. 

American Journal of public health. 

Eliasson, A. (2006). Kvantitaiv metod från början. Lund: Studentlitteratur. 

Evans, D. (2003). Systematic reviews of interpretive research: Interpretive data synthesis of 

processed data. Australien: Australian Journal of Advanced Nursing. 

Farelly, M. C., Evans, W. N., & Sfekas, A. E. (1999). The impact of workplace smoking 

bans:result from a national survey. Tobaaco Controll 1999;8:272-277. 

Fetterman, D. M., Kaftarian, S. J., & Wandersman, A. (1996). Empowerment Evaluation: 

Knowledge and tools for self Assesment and Accountability. Thousand Oaks CA: Sage 

Publication. 

Fichtenber, C. M., & Glantz, S. A. (2002). Effect of smoke-free workplaces on smoking 

behaviour: systematic review. San Francisco: Center for Tobacco control Reeseearch and 

Education University of California. 

Folkhälsoinstitutet. (2009). Tobaksförebyggande arbete. Cecilia Birgersson. 

Forsberg, E., & Starrin, B. (1997). Frigörande kraft, empowerment som modell i skola, 

omsorg förändring. Falköping: Bokförlaget kommunlitteratur. 

Gilljam, H. (2005). Tobaksfakta.se. Hämtat från Om tobak: 

http://www.tobaksfakta.se/Default.aspx?id=8025 den 11 11 2009 

Gustavsson, D. R. (den 27 11 2009). Infovoice. Hämtat från Infovoice.se: 

http://www.infovoice.se/fou/ den 29 11 2009 

Harley, B. W. (1995). Eigth critical principels of empowerment. MCB University press , 5-12. 

Hartman, J. (1998). Vetenskapligt tänkande-från kunskapsteori till metodteori. Lund : 

Studentlitteratur. 

Hauffman, S. (2007). Fakta om rökning och att sluta röka. Glaxo Smith Kline. 



Ann Lövgren 6310011900 

34 
 

Helkama, K., Myllyniemi, R., & Liebkind, K. (2004). Socialpsykologi - en introduktion. 

Malmö: Liber AB. 

Johnsson, J., Lugn, A., & Rexed, B. (2003). Långtidsfrisk. Så skapas hälsa, effektivitet och 

lönsamhet. Lund: Ekerlids Förlag. 

Kostenius, C., & Lindqvist, A.-K. (2006). Hälsovägledning - från tanke till ord och handling. 

Lund: Studentlitteratur. 

Landsting, S. k. (11 2009). Sveriges kommuner och landstin. Hämtat från Rökfri arbetstid på 

agendan i Sveriges kommuner 2009: 

http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=1088&A=60792&FileID=277235&NAME=rokfria

rbetstid.pdf den 19 11 2009 

Larsson, M., Loit, H.-M., Polluste, J., Meren, M., Magnusson, A., & Larsson, K. (2003). 

Passive smoking and respiratory symptoms in the FinEsS Study. UK: Eur Respir J 2003; 21: 

672–676. 

Lewis, P. c., Harrell, J. S., Bradley, C., & Deng, S. (2000). Cigarette use in Adolescents: The 

cardiovascular Health in children and youth study. San Antonio Texas: U.S Army nurse 

Corps. Fort Sam Houston. 

Malterud, k. (1998). Validitet. Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: 

Studentlitteratur. 

Mills, J. S. (1995). Om frihet. Lund: Bokförlaget Natur och Kultur. 

Ohlsson, C., & Ahlmström, M. (2002). Förbättrad kravhantering med hjälp av 

lösningsinriktad pedagogik. Blekinges Tekniska Högskola. 

Olsson, U. (1999). Drömmen om den hälsosamme medborgaren. Stockholm: Carlssons 

bokförlag. 

Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (1995). Empowerment theory, research and 

application. American Journal of Community Psychology. 

Potterfield, T. A. (1999). The business of employee empowerment: democracy and ideology in 

the workplace. Greenwood: Greenwood Publishing Group. 

Rubenowitz, S. (2004). Organisationspsykologi och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. 

Savery, L. K., & Luks, J. A. (2001). The relationship between empowerment, jobsatisfaction 

and reported stress level. Australia: Ledarship and organistation development Journal. 

Socialdepartementet Regeringskansliet. (den 03 06 1993). Tobakslagen (1993:581). Hämtat 

från Regeringskansliets rättsdatabaser: http://62.95.69.15/ den 12 09 2009 

Statens Folkhälsoinsitut. (2001). Andras rök och din hälsa. Hälsokonsekvenser av passiv 

rökning. Rapport: 2001:16. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. 



Ann Lövgren 6310011900 

35 
 

Statens Folkhälsoinstitut. (den 25 08 2009). Rökfri arbetstid sparar miljarder för 

kommunerna. Hämtat från Statens Folkhälsoinstitut: 

http://www.fhi.se/sv/Aktuellt/Nyheter/Rokfri-arbetstid-sparar-miljarder-for-kommunerna/ den 

01 09 2009 

Statens folkhälsoinstitut. (den 18 09 2009). Statens folkhälsoinstitut. Hämtat från Nationella 

tobaksuppdraget: http://www.fhi.se/sv/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-och-tobak-

ANDT/Tobak/Uppdrag/Tobaksuppdraget/ den 24 10 2009 

Statens Folkhälsoinstitut. (2005). Uppdrag om kunskapsbaserad metodutveckling för 

tobakspreventivt arbete-Tobaksuppdraget. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. 

Statistiska centralbyrån. (1997). Minska bortfallet. Örebro: Statistiska centralbyrån. 

Sveriges kommuner och Landsting. (den 07 05 2009). Sveriges Kommuner och Landsting. 

Hämtat från Kommunal Personal 2008: http://www.skl.se/artikel.asp?C=3388&A=59669 den 

16 11 2009 

Sveriges landsting och kommuner. (den 29 05 2009). Rökfri arbetstid på agendan i Sveriges 

kommuner 2009. Hämtat från Rökfri arbetstid på agendan i Sveriges kommuner 2009: 

http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=1088&A=60792&FileID=260673&NAME=rokfria

rbetstid.pdf den 29 09 2009 

Tobaksfakta.se. (den 31 05 2006). Tobaksfakta. Hämtat från Rökförbudet överraskande 

framgångsrikt: http://www.tobaksfakta.org/Default.aspx?id=4471 den 17 11 2009 

Tobaksfakta.se. (u.d.). Tobaksfakta.sr. Hämtat från Om passiv rökning: 

http://www.tobaksfakta.org/Default.aspx?id=9087 den 16 11 2009 

Wadman, C., & Tenberg, H. (2008). Livsstilsrapporten 2008. Östersund: Statens 

Folkhälsoinstitut. 

Vetenskapsrådet. (den 14 10 2009). Forskningsetiska principer inom humansitiska-

samhällsvetenskaplig forskning. Hämtat från www.vr.se: 

http://www.vr.se/etik/publikationerochriktlinjer.4.45a6e939122880e7d8e80001820.html den 

28 10 2009 

Zellers, L., Thomas, M. A., & Ashe, M. (2006). Legal risk to employers who allow smoking in 

the workplace. American Journal Public Health. 

 

 

 

 

 



Ann Lövgren 6310011900 

36 
 

BILAGOR 

Bilaga 1 - Enkäten som var utlagd på Motala Kommuns intranät Kanalen 

 

Enkät om rökfri arbetstid  

2009-10-13  

Ann Lövgren studerar folkhälsa på Skövdes högskola och ska skriva en C-uppsats om rökfri arbetstid. 

Hon söker nu därför anställda i Motala kommun som arbetade och var rökare då rökfri arbetstid 

infördes 1 juli 2007.  

Syftet med denna undersökning är att se om de som rökte då beslutet togs har ändrat sin 

tobakskonsumtion eller på annat sätt påverkats av beslutet. Deltagandet är frivilligt och anonymt! 

Om du kan tänka dig att delta i undersökningen skriver du ut och besvarar enkäten som finns i puffen 

till höger och skickar in den till Ann Lövgren, Mariebergsskolan. 

Publicerad av: Karin Ceder.  

 

Kanalen - officiellt intranät för Motala kommun 

Copyright © Motala kommun  
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Bilaga 2 - Enkäten som delades ut bland deltagarna 

 

Hej! 

Jag söker Kommunanställda i Motala kommun som arbetade och var rökare då 

införandet av rökfri arbetstid infördes 2007-07-01 

Mitt namn är Ann Lövgren och jag läser mitt tredje år på Skövdes Högskola där 

jag vill ta en kandidatexamen i ämnet Folkhälsa. För att avlägga denna examen 

ska man skriva en C-uppsats om ett ämne man tycker är intressant och som 

faller inom ramen för folkhälsa. 

Jag har valt att skriva om rökfri arbetstid. Ett beslut som diskuterades flitigt när 

det infördes 2007-07-01 för samtliga anställda och besökare i Motala Kommuns 

lokaler och arbetsplatser. Jag har valt att använda mig av en 

enkätundersökning. 

Syftet med denna undersökning är att se om de som rökte då beslutet togs på 

något sätt har ändrat sin rökkonsumtion, dvs. påverkats på något sätt av att 

Motala kommun införde rökfri arbetstid. 

Deltagandet är frivilligt och anonymt, man svarar på frågorna på enkäten, 

stoppar i svaren i internpost-kuvertet som skickas till mig där jag arbetar. Då ni 

vet att det inte kan spåras tillbaka till just Er så hoppas jag att ni kan svara så 

sanningsfullt som möjligt. 

De jag söker är de som arbetade i kommunen 1 juni 2007 och var rökare. 

Jag skulle vara väldigt tacksam för hjälp att få ihop ett sådant brett underlag 

som möjligt. 

Vid ev. frågor hör av dig till Ann Lövgren 073-9336789. 

 

Med vänlig hälsning 
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Enkätundersökning om Rökfri arbetstid för 
kommunanställda som rökte 2007-07-01 

Försök att svara på alla frågor, alla svar är helt anonyma 

Vid ev. klargörande eller information skriv på baksidan. 

Är du; Kvinna                 Man                        Ålder;________________ 

Vilken utbildning har du;  Grundskolan Gymnasiet  Högre utbildning 

Vilken förvaltning arbetar du inom ____________________ (typ omsorg, bildning) 

 

1. När beslutet om rökfri arbetstid togs hur var din reaktion mot beslutet? 

       

 

2. Vad tycker du i dag om rökfri arbetstid? 

 

 

 

3. Kände du dig delaktig i beslutet om införande av rökfri arbetstid i Motala kommun? 

Ja   Nej 

Om ja, vad fick du vara med och påverka(kan även skriva på 

baksidan);________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Om nej, är det något speciellt du önskar du kunde fått vara med och tyckt till 

om;_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Hur är din rökning idag jämfört med din rökning 2007-07-01 på arbetstid? 

 

Samma       Slutat              Minskat Ökat   

 

I så fall med hur mycket /dag___________________ 

 

Positivt                            ej berörd                                            Negativ     

Positiv                              ej berörd                                         Negativ 
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5. Hur är din rökning i dag jämfört med din rökning 2007-07-01 på fritiden? 

 

Samma     Slutat                Minskat Ökat   

 

I så fall med hur mycket/dag______________________ 

 

 

6. Har rökfri arbetstid påverkat din rökning så att den i sin tur har påverkat någon i din 

omgivning utanför arbetet att röka mer eller mindre? 

 

Ja Nej  

Om ja, på vilket sätt:___________________________________________________ 

 

7. Har du under de senaste två åren försökt sluta röka helt men inte klarat av det? 

Ja    Nej 

Försökt minska på antalet cigaretter men inte klarat av det? 

Ja Nej   

 

8. Känner du att du tagit del av det stöd kommunen erbjuder sina anställda 

(subventionerade läkemedel, böcker och sluta röka klass)? 

Ja  Nej  

 

Om nej, vilket stöd skulle du velat bli erbjuden? 

______________________________________ 

 

9. Finns det någon form av stöd/hjälp från din arbetsgivare som du skulle vilja ha som 

inte finns i dag då det kommer till rökfri arbetstid? 

 

Ja  __________________________________________________________ 

Nej  

 

 

10. Händer det i dag att du fortfarande tar en rökpaus under arbetstid (svaret är helt 

anonymt och kommer inte att kunna spåras tillbaka till dig)? 

Ja      Nej 

 

11. Vet du om andra som arbetar inom Kommunen som i dag röker under arbetstid 

(svaret är helt anonymt och kommer inte att kunna spåras tillbaka till dig eller dina 

kollegor)? 

Ja Nej Vet ej 


