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Sellgren,P (2012) Rökares och icke-rökares upplevelser av rökning i offentliga miljöer. En 

kvalitativ intervju studie. C-uppsats i folkhälsovetenskap. Akademin för hälsa och arbetsliv, 

Högskolan i Gävle. 

SAMMANFATTNING 
Rökning och passiv rökning är ett folkhälsoproblem som orsakar mycket ohälsa. 

På senare år har attityderna kring rökning ändrats från att ha varit rökarens rätt att röka till icke-

rökarens rätt att slippa bli exponerad. Det här kan leda till konflikt mellan icke-rökare och rökare 

då många icke-rökarna vill slippa exponeras för tobaksrök samtidigt som rökarna enligt lag har 

rätt att röka i utomhusmiljö. Syftet med att göra den här studien är att undersöka rökares och 

icke-rökares upplevelser kring rökning med förhoppningen om att komma fram till en lösning där 

båda gruppernas upplevelser kan mötas. Icke-rökare vill slippa exponeras och rökare vill få röka i 

fred. Det finns ett problem med detta och det är att mycket av det tobakspreventiva arbetet som 

gjorts i Sverige syftat till att gör det besvärligt att vara rökare. Det finns därför ett motstånd mot 

att finna en lösning som rökarna kan uppfatta som positivt. Studien genomfördes genom att 20 

intervjuer gjordes med 20 personer. Dessa valdes ut genom ett så kallat strategiskt urval som 

bestod utav 10 icke-rökare och 10 rökare, hälften män och hälften kvinnor, vilka analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys. De fick svara på åtta frågor utifrån ett förutbestämd frågemall 

samt eventuella följdfrågor. Jag fann 12 huvudkategorier, sex från vardera grupp. I studien kom 

jag fram till att det handlar om de platser där grupperna mötts. Få icke-rökare störs utav rökning 

om de inte exponeras för den. De platser och situationer där icke-rökarna upplever att de 

exponeras för rökning är vid entréer till byggnader och i väntan på kollektivtrafiken. Det finns 

enligt resultatet stöd hos båda grupperna för införande av särskilda rökplatser. Motiven till dessa 

kan skilja sig åt något mellan grupperna, rökarna vill röka i fred och icke-rökarna vill slippa 

exponeras. Det finns önskan om ett avstånd om minst 15 meter från offentlig byggnad eller 

kollektiv trafik men det får enligt rökarna inte vara allt för långt bort. Det får inte bli för 

besvärligt för då ratas den särskilda platsen för rökning. Rökarna menar att det finns gränser för 

hur långt de ska behöva gå för att få röka. De vill inte heller behöva springa när tåget/bussen 

kommer. Vad som kanske är mest intressant när det gäller att icke-rökarna säger sig störas 

framförallt vid just entréer och platser där de väntar på kollektivtrafiken är att de platserna 

erbjuder exakt det som rökarna önskar vad gäller utformning av särskilda platser för rökning.  
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Det finns tak, askkoppar och sittplatser vilket gör att svaret på varför de röker just där kanske inte 

är så konstigt.  

Det finns inte något som hindrar dem från att röka där och platsen erbjuder exakt det som rökarna 

anser att en god rökmiljö ska erbjuda.  

 
Sellgren, P (2012) Smokers and non-smokers' perceptions of smoking in public places. A 

qualitative interview study. Thesis in public health. Academy for Health and Working life 

University of Gävle 

ABSTRACT  

Smoking and passive smoking is a public health problem.  

It is derived from the smokers right to smoke and the non-smokers right not to be exposed. This 

can lead to conflict between non-smokers and smokers when non-smokers want to avoid 

exposure to tobacco smoke, while smokers are entitled by law to smoke in an outdoor 

environment. The purpose of this study is to investigate smokers and non-smokers experiences of 

smoking with the hope of finding a solution where both groups experiences can be met. 

Non-smokers do not want to be exposed to smoke and smokers want to smoke undisturbed. There 

is a problem with the tobacco prevention work carried out in Sweden due to the preventions are 

aimed to make it inconvenient for the smoker to smoke. Therefore, there is reluctance to find a 

solution that smokers may perceive as positive. The study was conducted through 20 interviews  

with 10 non-smokers and 10 smokers, half of both gender, and qualitative content analysis ,and 

qualitative content analysis. I found 12 main categories, six from each group. In this study, I 

concluded that it is about the places where the groups met. Few non-smokers are disturbed of 

smoking if they are not exposed to it. Places and situations where non-smokers feel that they are 

exposed to smoking are at entrances and while waiting for public transport. 

According to the results the two groups supports introduction of special smoking places. The 

reasons for this may differ slightly between the groups, smokers want to smoke undisturbed and 

non-smokers do not want to be exposed to smoke. There is desire for a distance of at least 15 

meters from the public building or public transport but it may as smokers express not be too far 

away. Smokers have limits on how far they should have to walk to smoke. They do not want to 

run from the special smoking place to catch the train / bus. The most interesting is that when it 

comes to non-smokers, is that they say they are exposed especially at large entrances and places 
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where they are waiting for public transport, while this sites offer exactly what smokers want in 

terms of the design of special places for smoking. There are roofs, ashtrays and seating and there 

is nothing to prevent them from smoking there. The sites offer exactly what smokers believe well 

arranged smoking places are. 

Keywords: smokers, non-smokers, expose, smoking-places, public building, public transport 
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INLEDNING  

1 Bakgrund  
 I detta arbete omnämner jag ofta "offentliga miljöer". Med offentliga miljöer menar jag samma 

som offentlig plats. Enligt Svenska ordboken betyder "offentlig" öppen för allmänheten, allmän, 

officiell; statlig, kommunal. "Plats" betyder ställe, ort, trakt, plätt, position. "Miljö" betyder 

omgivning, natur, levnadsförhållanden. (Oreström 2005). I den här Studien är det miljöerna där 

samhällsmedborgarna gemensamt vistas, som exempelvis entréer till sjukhus, skolor, 

arbetsplatser, och busstationer, tågstationer, skolgårdar, uteserveringar, arbetsplatser, öppna ytor 

så som torg. 

 

1.2 Rökning; ett folkhälsoproblem 
Rökning och passiv rökning är ett folkhälsoproblem (Socialstyrelsen 2009).  Det orsakar 

exempelvis att 6 600 människor per år dör i vårt land på grund av rökning och att 200 av dem dör 

av passiv rökning. Rökningen kostar förutom lidande och fysisk ohälsa också samhället mycket 

pengar. Rökningen beräknas kosta samhället 30 miljarder kr per år för sjukvård, 

produktionsförluster och sjukfrånvaro, eller 6,7 % av de totala samhällsekonomiska kostnaderna 

för samtliga sjukdomar (Statens folkhälsoinstitut 2011). 

Samtidigt så är bruk och försäljning av tobaksvaror tillåtet. Även om passiv rökning innebär en 

lägre exponering och en lägre risk än vad rökarna själva utsätts för, så är det samma sorts risker 

icke-rökaren utsätts för som rökarna själva. Risken att drabbas av sjukdomar på grund av passiv 

rökning ökar ju större exponeringen är. En person som utsätts för passiv rökning riskerar att få 

alla de sjukdomar som rökaren riskerar att få, även om risken är mindre (Ontario Tobacco 

Research Unit, 2001). I dag vet man att en person som exponeras för passiv rök riskerar att få 

följande sjukdomar och tillstånd: Vuxna som exponeras för rök riskerar att få hjärtsjukdom, 

lungcancer och cancer i näsans bihålor. Barn som exponeras för rök riskerar att drabbas av 

plötslig spädbarnsdöd, försämrad fostertillväxt, nedsatt njurfunktion, bronkit, lunginflammation 

och andra luftvägsinfektioner, samt astma (Ontario Tobacco Research Unit, 2001). Men sannolikt 

är det stor skillnad mellan att leva i samma bostad som någon som röker mycket inomhus och att 

vid enskilda tillfällen passera personer som röker vid exempelvis en entré.  
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Den andel av befolkningen som utsätts för passiv rökning har minskat efter lagändringen 2005, 

då rökning i serveringsmiljöer förbjöds. Den skärpta lagstiftningen och de andra tobakspreventiva 

åtgärderna har också lett till att den sociala acceptansen för rökning minskat (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Fortfarande utsätts dock 16 procent av befolkningen för passiv rökning 

minst en gång per vecka. När det gäller arbetsmiljön, som enligt lag ska vara rökfri, så är det 

fortfarande 8 procent av befolkningen som utsätts för passiv rök på jobbet (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Personal inom hemtjänst, hemsjukvård, personliga assistenter och 

restauranganställda (med utomhusservering) är exempel på utsatta yrkesgrupper. Fler män än 

kvinnor utsätts för passiv rök och bland både män och kvinnor är det framför allt i åldersgruppen 

16–29 år som man är utsatt för passiv rökning (Statens folkhälsoinstitut, 2011). I WHO:s 

ramkonvention om tobakskontroll rekommenderas de anslutna länderna att införa helt rökfria 

miljöer för alla (World Health Organization,2008). Enligt en amerikansk studie så är det mycket 

som tyder på att det skulle finnas ett samband mellan självrapporterad rökning och inställning till 

farorna med passiv rökning. Allra mest bekymrade över passiv rökning är de som inte röker alls. 

Allra minst bekymrade är de som uppger sig vara storrökare (Johnston Polacek &Atkins, 2008).  

 

1.3 Rökning på offentlig plats  
En stor majoritet av svenska folket är positivt inställda till rökförbud på offentliga platser i 

utomhusmiljöer. Sjuttiotre procent kan tänka sig rökfria uteserveringar, 81 procent rökförbud vid 

entréer till offentliga lokaler och 69 procent på busshållplatser. Varannan rökare är också positiv 

till fler rökfria utomhusmiljöer. Det visar en opinionsundersökning som genomfördes 2009 av 

opinionsinstitutet Synovate för Svenskt Nätverk för Tobaksprevention, SNTP.  

(www.tobaksfakta.se 2012). Drygt 40 procent av svenskarna tycker att Sverige bör sätta en bortre 

tidsgräns då försäljningen av tobak ska upphöra. Det visar en opinionsundersökning som 

undersökningsföretaget Novus genomfört på uppdrag av Tankesmedjan Tobaksfakta 

(www.tobaksfakta.se, 2012). 

 

Rökfria miljöer skyddar icke-rökare från att utsättas för passiv rökning. De rökfria miljöerna 

stödjer samtidigt den som vill sluta röka, gör att färre cigaretter blir rökta och minskar risken för 

återfall hos de som slutat (WHO, 2008). Andelen icke-rökare som exponerades för passiv rökning 
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minskade kraftigt i Sverige efter införandet av rökfria serveringsmiljöer år 2005 (Statens 

folkhälsoinstitut 2011). Rökning är fortfarande tillåtet i serveringsmiljöer utomhus, dock är det 

förbjudet vid resande med färdmedel i kollektivtrafiken samt de lokaler och utrymmen som 

används vid resandet med kollektivtrafiken (www.tobaksfakta.se 2012). 

Men det finns ingen regel eller lag finns som hindrar rökare från att röka utomhus på till exempel 

en öppen buss-/tågstation i Stockholms län: " Du får röka på stationer utomhus, men inte 

inomhus eller i väntkurerna" (www.sl.se 2012). Än så länge har rökarna sålunda rätten på sin 

sida då rökning är tillåten utomhus, både på uteserveringar och vid entréer till byggnader och 

busshållplatser utomhus samt övrig utomhus miljö som torg/öppna ytor gång vägar med mera 

(www.tobaksfakta.se 2012). 

1.4 Vilka brister finns?  
I dagsläget finns ingen attitydforskning gjord som visar på hur människor upplever rökning i 

offentliga miljöer som exempel entréer till byggnader, vid väntan på kollektiv trafik och andra 

platser där det svårt att värja sig mot röken. Jag hoppas mitt arbete kan ge en liten inblick i 

människors attityder kring passiv rökning. Vi vet alla att detta är något vi kommer få leva vidare 

med då rökning är tillåtet enligt lag, vilket utgör ett hinder i att minska den exponering som icke-

rökare utsätts för. Hur hittar vi en lösning som tillvaratar båda gruppernas intressen?   

1.5 Varför behövs denna studie?  
 

Försäljning och bruk av tobaksvaror är lagligt. Det innebär dock inte att det är ofarligt. Detta 

medför att icke-rökarna menar att de bör slippa exponeras för tobaksrök. Denna studie behöver 

göras för att ta reda på hur icke-rökarna och rökarna kan samsas om det gemensamma utrymmet. 

Hur upplever icke-rökarna och rökarna rökmiljön? Hur hittar vi en lösning som tillvaratar båda 

gruppernas intressen? Med min studie har jag förhoppning om att kunna presentera båda 

gruppernas upplevelser av rökning i offentliga miljöer. Jag vill undersöka hur långt rökarna är 

villiga att gå för att visa hänsyn till icke- rökare, samt att jag har en förhoppning om att kunna 

visa vad icke-rökare tycker är en acceptabel nivå vad gäller rökning i offentlig miljö. 

Förhoppningen är att kunna hitta ett sätt som tillvaratar båda gruppernas intressen. Det vill säga 

rökarnas intresse att få röka utan att behöva känna att de besvärar andra, och icke-rökarnas 
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önskan om att slippa bli exponerade för passiv rök. Förhoppningen är att ta reda på om det är så 

att de två grupperna står långt i från varandra eller om de står nära varandra vad gäller synen på 

tobaksrökning i offentliga miljöer. 

2 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur rökare och icke-rökare upplever rökning i offentliga 

miljöer, samt vad rökare och icke-rökare betraktar som en föredömlig offentlig rökmiljö. 

Följande frågeställningar har jag förhoppningar om att kunna besvara med denna studie. 

Vad anser rökarna och icke-rökarna vara en bra miljö vad gäller rökning? 

Hur anser rökarna och icke rökarna att man på bästa sätt tar tillvara båda gruppernas intressen? 

Hur stor hänsyn är rökarna villiga att ta till icke-rökare? 

Hur stort utrymme anser icke-rökarna att rökarna bör få? 

Dessa frågor kan betraktas vara av relevans för studien då svaren kan tänkas ge en rättvis bild av 

vad grupperna rökare respektive icke-rökare anser om rökning och passiv rökning. Jag hoppas 

även att studien ska kunna synliggöra om, och i så fall hur mycket, utrymme eller hänsyn 

respektive grupp kan tänka sig ge varandra, samt vad man anser vara en lämplig miljö för rökning.  

Anledningen till att jag anser det relevant att just dessa frågor behövde besvaras är att jag hoppas 

på att svaren skulle ge en så bra bild som möjligt av vad grupperna rökare respektive icke-rökare 

anser om rökning och passiv rökning. 

3 Metod design urval  

3.1 Design  
Syftet med denna studie var att undersöka skillnader och likheter i upplevelser av rökning mellan 

rökare och icke-rökare. Studien är en kvalitativ jämförelsestudie där två gruppers upplevelser 

jämfördes med varandra för att finna likheter och skillnader. Icke-rökarna och rökarnas 

upplevelser av rökning undersöktes med hjälp av intervjuer. Därefter så analyserades materialet 

och skillnader och likheter redovisades.  

 



9 
 

3.2 Metod överväganden  
I denna studie undersöktes skillnader och likheter i upplevelsen av passiv rökning mellan rökare 

och icke-rökare. Den kvalitativa metoden bedömde jag som lämplig för detta då den ger 

möjlighet för deltagaren att prata fritt och möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor. 

Dessutom ges möjlighet att kunna förtydliga frågan. För att verkligen få veta hur de upplever 

rökningen var det viktigt att de fick prata fritt och inte begränsades av olika svarsalternativ. Att 

jag för studien valde en kvalitativ metod i stället för en kvantitativ beror på att metoden är 

anpassningsbar och följsam. Som intervjuare får jag då möjlighet att när det behövs gå in djupare 

på upplevelser och känslor vilket hade varit omöjligt om jag i stället valt en enkätstudie. Jag 

kunde då gått miste om viktiga upplevelser som deltagarna hade. (stukat 2009) 

3.3 Undersökningsgrupp  
Målsättningen var att få så jämn spridning i ålder som möjligt. Detta för att studien ska gälla 

icke-rökare och rökare i allmänhet och inte bara en specifik åldersgrupp. Den 

undersökningsgrupp som togs fram består utav 10 icke-rökare och 10 rökare, hälften män och 

hälften kvinnor. Det är en jämn spridning i ålder från 20 till 60 + år. I varje åldersgrupp finns 

båda könen representerade. Den äldsta deltagaren i studien var över 60 år och den yngsta över 20 

år. De åldersgrupper som inte finns representerade i studien är pensionärer och tonåringar. 

Gruppen rekryterades på så sätt att jag tog kontakt med människor i offentlig miljö efter 

uppskattad ålder. Jag hade bestämt mig för att ha 10 kvinnor och 10 män, hälften rökare och 

hälften icke-rökare. Det blev då både rökande och icke-rökande kvinnor i åldern 20, 30, 40, 50 

och 60 år. Rökande och icke- rökande män 20, 30, 40, 50 och 60 år. Anledningen till att jag valde 

detta sätt är att jag hade relativt få personer att intervjua och ville ha en så rättvis fördelning som 

möjligt vad gäller kön och ålder. Ett sådan här urval kallas för att göra ett strategiskt urval, då 

man i kvalitativa studier inte är lika intresserad utav att få ett i statistiskt mening representativt 

urval. Ett problem vid ett strategiskt urval är att det finns risk för att man får ett urval som till allt 

för stor del består av människor som tycker lika eller har ganska vanliga åsikter vilket gör 

resultatet mindre användbart. I kvalitativa studier vill man få stor variation av uppfattningar och 

inte en antal likartade och då är den strategiska metoden användbar. Den används på så sätt att 

man väljer ut intressanta variabler som man tror har betydelse för hur de svarar på frågorna, till 
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exempel ålder och kön. Man ser då till att få alla de olika variablerna representerade i urvalet. 

(stukat 2009.) 

3.3 Datainsamling 
Jag har haft för avsikt att undersöka vilka likheter och skillnader det finns mellan grupperna 

rökare och icke-rökare. Frågorna ställdes på så sätt att båda grupperna fick svara på lika många 

frågor, samt att varje fråga var ställd på så sätt att den anpassades till den gruppen som skulle 

besvara den. Detta för att svaren skulle kunna jämföras med den andra gruppens svar. Det var 

viktigt för att få så många villiga som möjligt att ställa upp som deltagare i studien detta för att 

kunna få ihop tillräckligt många rökare och icke-rökare i blandade åldrar, män och kvinnor.  

 

Samtliga deltagare fick ta del av ett informationsbrev där det stod förklarat att syftet med studien 

är att tillvarata både rökares och icke-rökares intressen vad gäller en bra rökmiljö  

samt att studien kommer att undersöka rökares och icke-rökares upplevelser och tankar kring 

rökning i offentliga miljöer som exempelvis entréer till sjukhus, skolor, arbetsplatser, och 

busstationer, tågstationer, skolgårdar, uteserveringar, arbetsplatser, öppna ytor så som torg. 

Deltagarna informerades också om att ett de var helt anonyma och att de när som helst hade rätt 

att avbryta deltagandet. De informerades också om att ljudupptagning som gjordes skulle 

förstöras efter att materialet analyserats. Detta enligt samtyckeskravet och informationskravet 

(Stukat, 2009). För att, i synnerhet, rökarna skulle ställa upp i studien visade det sig vara av vikt 

att framhäva att studien inte innebär någon form av antirök-kampanj, utan att beskriva icke-

rökares och rökares upplevelser kring rökning, i syfte att tillvara ta båda gruppernas intressen. 

 

De frågor som ställdes till deltagarna var inte fasta utan bestod mer av ett antal frågeområden. 

Detta för att de skulle kunna anpassas till individen som intervjuades. Frågorna formulerades och 

ställdes på sådant sätt så att risken för färgning av intervjuaren minimerades. Inga av frågorna var 

sådana som kunde besvaras med ja eller nej utan de var sådana frågor som genererar mycket 

information. Förhoppningen var att dessa frågor skulle ge svar på hur vi på bästa sätt tillvara tar 

båda gruppernas intressen. Personerna söktes upp på ett torg i en svensk stad, samt på en 

tågstation och utanför ett sjukhus. I denna kvalitativa studie var det viktigt att få så stor variation 

som möjligt på deltagarna. Detta för att deltagarna skulle representera ett urval med bred 

variation i sina upplevelser av rökning. Jag valde därför ut ett antal intressanta variabler eller 
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karakteristiska drag hos deltagarna som jag tänkte mig skulle ha betydelse för hur de upplever 

rökning. De variabler som togs hänsyn till vid urval av deltagare var att få lika många rökare som 

icke rökare samt lika många män som kvinnor i olika åldrar representerade i studien.  

3.4 Analys  
Den analysmetod jag använt är kvalitativ innehållsanalys  (Graneheim &Lundman, 2004). Det 

gick till så att intervjuerna först skrevs ut i text. Därefter lästes de noga och analyserades genom 

att meningsenheterna togs ut. En meningsenhet är en mening eller ett stycke text som handlar om 

samma sak. Därefter kondenserades texten genom att den kortades ned, men med bibehållen 

innebörd. Därefter kodades meningsenheterna genom att de fick ett kodnamn som beskrev 

innehållet. Därefter delades de in i olika kategorier och en analys gjordes av innehållet i de olika 

kategorierna. En del citat kommer att redovisas för att ge exempel på vad som ligger till grund för 

den tolkning som gjorts av materialet. Till exempel vad som ligger till grund för de tolkningar 

som gjorts vad gäller vilka skillnader och likheter som finns mellan de båda grupperna. 

 

3.5 Forskningsetiska överväganden  

Det finns fyra forskningsetiska principer som består av konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och informationskravet. (vetenskapsrådet)  

Konfidentialitetskravet uppfylls på så sätt att intervjuerna enbart gjorts på ungefärlig uppskattad ålder 

i närmaste 10-tal och inga namn har funnits med. Deltagarna i denna studie blev alla både muntligen 

och skriftligen informerade om att den ljudupptagning som gjordes under intervjuerna skulle förstöras 

så fort materialet var färdiganalyserat. Fram till att materialet analyserats och sedan blev förstört så 

förvarades det på sådant sätt att ingen annan har haft möjlighet att komma åt de bandande 

intervjuerna. Alla intervjuade erbjöds också att få ett exemplar av den färdiga uppsatsen om de 

lämnade sin epost adress. (Stukat 2009)  

Samtyckeskravet och informationskravet uppfylldes genom att deltagarna informerades om vad 

studien hade för syfte och att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. (Stukat 2009) 

Nyttjandekravet innebär att det material som samlats in endast får användas för forskningsändamål, 

det får inte lånas ut eller användas för kommersiellt bruk. (Stukat 2009) 

I den här studien skulle det kunna röra sig om försäljning utav askkoppar för utomhusmontering samt 

tak som kan monteras som skydd mot väder.  
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4.  Resultat  
De tolv kategorier som jag har kommit fram till i undersökningen (sex vardera för rökare 

respektive icke-rökare) är: Rökarna; Rökare röker oftast utomhus, Rökare vill att rökning skall 

ske utomhus, Rökare vill att det ska finnas fler rökfria miljöer, Rökare har önskemål om de 

platser där de får röka, Rökares negativa attityder till icke-rökare, Rökare tycker att icke-rökare 

har ett eget ansvar i att skydda sig från cigarettrök. Icke-rökarna; Icke-rökare utsätts oftast för 

passiv rök utomhus, Icke-rökare vill att rökning skall ske utomhus, Icke-rökare har önskemål om 

att rökare röker på anvisad plats, Icke-rökare vill att det ska finnas fler rökfria miljöer, Icke-

rökares negativa och positiva attityder till rökare, Icke-rökare anser att de har ett eget ansvar att 

skydda sig från cigarettrök.  

I varje avsnitt diskuterar jag sedan underkategorierna till respektive huvudkategori. För 

kategoriöversikt se bilaga 2. 

 

4.1 Rökare röker oftast utomhus / Icke-rökare utsätts oftast för passiv rök utomhus 
Enligt studien så är båda gruppernas uppfattning att rökning oftast sker utomhus. Att det röks 

utanför byggnader verkar vara något som båda grupperna upplever. Enda skillnaden är att 

samtliga rökare säger att det är just utanför arbetsplatsen de röker, medan icke-rökarna nämner 

flera olika byggnader som det röks utanför. Men det är också så att även några rökare uppger att 

de röker utomhus utan att uppge någon specifik plats. Att uppge att man röker "överallt utomhus" 

innefattar även väntan på kollektivtrafik. 

 

 

 

4.2 Rökare	  vill	  att	  rökning	  skall	  ske	  utomhus/	  Icke-‐rökare	  vill	  att	  rökning	  skall	  ske	  

utomhus 
Båda grupperna är överens om att de helst ser att rökning sker utomhus. De platser som beskrivs 

av några av rökarna som extra trevliga att röka på är hemma på balkongen, på verandan och 

uteserveringar. Icke-rökarna uppger att de vill att rökarna röker utomhus. En majoritet av icke-

rökarna vill också att de röker på avskild plats där anda slipper bli exponerade av tobaksrök. Av 

dem som inte önskade att rökning hänvisades till särskilda platser var de flesta av åsikten att 
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rökare skulle visa hänsyn och inte röka i närheten av icke-rökare. Det är så klart stora skillnader i 

svaren mellan rökare och icke-rökare. Detta ska inte felaktigt tolkas som om rökarna inte är 

villiga att röka på avskilda platser utan de har svarat på frågan var de helst vill röka, och icke-

rökarna har svarat vart de helst vill att rökarna röker. Därav har svaren visat att alla vill att 

rökning sker utomhus. En rökare uppger också den egna spisfläkten som en plats där personen i 

fråga föredrar att röka. Det är tydligt att icke-rökarna önskar särskilda platser för rökning och att 

rökningen begränsas till dessa platser. Huruvida detta är något som rökarna kan tänkas acceptera 

är något som förhoppningsvis kan besvaras av andra frågor i intervjun.  

 

4.3 Rökare vill att det ska finnas fler rökfria miljöer/ Icke-rökare vill att det ska 

finnas fler rökfria miljöer 

Det finns enligt resultatet av studien både rökare och icke-rökare som önskar fler rökfria miljöer. 

Det var fler rökare än icke-rökare som talade om hur viktigt det var att skydda barnen från 

rökning. Anledningen rökarna uppger till varför de tycker så är att andra påverkas av röken och 

att särskilt barn bör skyddas mot rök. De uppger att de respekterar rökförbud på allmän plats. 

Många i studien anser också att rökare ska visa hänsyn gentemot icke-rökarna. Många i studien 

säger också att de tycker att fler ställen än idag kunde ha nolltolerans mot rökning, alltså att fler 

platser kunde bli rökfria. Platser som nämns som kunde bli rökfria är entréer till byggnader samt 

kollektivtrafiken, inklusive stationerna, busskurerna och andra direkt allmänna platser. De som 

stödjer ett utökat antal rökfria platser motiverar detta med att de ej har rätt att utsätta andra eller 

göra intrång på icke-rökarnas miljö. Icke-rökarna anser att rökningens utrymme borde minskas. 

De uppskattar de rökförbud som finns och tycker att barnen bör skyddas. De anser rökningen 

vara särskilt jobbig på platser där det ej går att undvika röken, som folksamlingar där de inte kan 

värja sig mot röken och entréer där de blir tvungna att passera rökarna. De nämner särskilt 

kollektivtrafiken som en plats som de önskar vore rökfri.  

Båda grupperna anser alltså att rökningens utrymme borde minskas. Båda grupperna anser även 

att barnen bör skyddas. Båda grupperna önskar att offentliga miljöer vore helt rökfria. Det som 

skiljer dem åt är att icke-rökarna särskilt nämner kollektivtrafiken som en offentligmiljö de 

önskar vore rökfri. 
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4.4  Rökare har önskemål om platser där de får röka/ Icke-rökare har 

önskemål om att rökare röker på anvisad plats 
De flesta rökare anser att det är okej med särskilda platser för rökning om de ligger inom ett 

rimligt avstånd. Det finns några rökare i undersökningen som motsätter sig fler förbud. Dessa 

anser att de ska ha rätt att röka i utomhusmiljö. Det fanns också de som var nöjda med situationen 

som den är i dag och inte såg anledning att göra mer än så. Men många av rökarna är beredda att 

röka på särskild plats under förutsättning att det inte blir allt för omständigt. Vissa av dem 

uttrycker till och med att de önskar upprättandet av en sådan plats: "Önskar en avskild plats där 

det är tillåtet att röka." De vill inte behöva gå alltför långt för att komma till en sådan plats och de 

vill ej heller behöva springa med risk för att missa tåg eller buss ifall särskilda rök platser skulle 

ligga i närheten av tåg/buss stationer. Några av rökarna säger också att de önskar att den särskilda 

platsen ska vara sådan att andra inte ser dem röka. För att göra den särskilda platsen trevlig så 

önskar rökarna sig sittplats och askkopp samt tak att stå under när vädret kräver så. 

Icke-rökarna har tidigare under subkategorin" Var önskar man att rökning sker" sagt att de önskar 

att rökarna rökte på särskild plats. Vad gäller rökplatsens utformande hade de inte mycket att 

säga men en av icke-rökarna uppger en önskan om en regel om minst 15 meter från offentlig 

byggnad, samt ett önskemål om förflyttande av askkopparna från entréerna då det finns risk för 

att cigarettfimparna hamnar på marken. Detta önskemål springer ur icke-rökarens mening om att 

en askkopp uppmanar till rökning i närheten utav den.  

 

" Jag tycker det vore bra med en regel som säger minst 15 meter från offentliga byggnader." Man 

30 år icke-rökare. 

 

"Dumt att de alltid ställer ask koppar i närheten av just entrén till offentliga byggnader då det 

uppfattas som en uppmaning till att röka där. Sen vet vi ju inte om anledningen är att om det inte 

finns ask koppar där så fimpar folk på marken i stället." Man 30 år icke-rökare 

 

"Jag har inte några speciella önskemål om det, men att så klart för icke-rökarnas skull så kan jag 

tänka mig att gå till en särskild plats avsedd för rökning, men jag tänker inte gå 200 meter bort 

för att få röka." Man 40 år rökare  
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4.5 Rökares negativa attityder till icke-rökare / Icke-rökares negativa och 

positiva attityder till rökare 
Rökarna berättar om hur de upplever att en del icke-rökare överdriver sin upplevelse av passiv 

rökning. Rökarna menar att icke-rökarna klagar på rökning utan att ha känt lukten av cigarettrök, 

eller att de står och till exempel "låtsashostar". En av rökarna uttrycker att det inte är särskilt 

farligt att utsättas för passiv rök någon gång ibland, en annan rökare gör jämförelser med andra 

skadliga exponeringar där folk är betydlig mer toleranta enligt den rökaren. En annan säger att 

"det är mer att de hatar rökning i sig än att de skulle ha blivit störd av rökningen". Icke-rökarna 

berättar hur de ogillar rökning eftersom det är besvärande, luktar illa och påverkar andra. Det 

förklarar hur de blir besvärade när rökare går framför dem, hur det är besvärande när röker blåser 

mot dem. De säger att det är besvärande när de inte har möjlighet att undvika röken. 

 

"Jag tycker det har gått för långt, folk klagar på passiv rökning fast det är stora avstånd och de 

omöjligt kan ha känt lukten." Man 60 år rökare  

 

"Nej jag tycker det är betydligt överdrivet, folk jobbar i alla möjliga damiga och skadliga miljöer 

så som rökiga kök dåligt städade lokaler industrier med mera. Men så fort det är rök så triggas de 

ingång och börjar gnälla, att utsättas för passiv rök någon gång ibland är inte särskilt skadligt alls  

faktiskt." Man 60 år rökare 

 

"Det påverkar mig när någon röker i närheten av mig oavsett vilken plats. Det kan vara promenad, 

i mitt hem, i väntan på bussen, i krogkön, utanför gymmet och om vinden ligger på så är de 

jobbigt att gå bakom någon som röker." Man 20 år icke-rökare  

 

"Jag tycker att all rökning borde förbjudas, eftersom det är så ohälsosamt kostar samhället massor 

av pengar samt att det orsakar skador även på dem som inte röker. Jag kan inte komma på 

någonting positivt med rökning så bort med det." kvinna 30 år icke-rökare 

 

"Det påverkar mig på så sätt att jag får ned det i mina luftvägar, det sätter sig i mitt hår och mina 

kläder". Kvinna 30 år icke-rökare 
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4.6 Rökare tycker att icke-rökare har ett eget ansvar i att skydda sig från 

cigarettrök / Icke-rökare anser att de har ett eget ansvar att skydda sig från 

cigarettrök 
Rökarna anser att icke-rökarna också har ett ansvar vad gäller riskerna med passiv rök. Rökarna 

berättar om hur vissa icke-rökare väljer att vara nära dem när de röker. De berättar att vissa av 

deras vänner säger att rökningen inte stör dem, och att de väljer att sitta bredvid/ gå bredvid dem 

då de röker. De säger att det inte är alla som störs utav tobaksrök och att rökning är en social grej 

som även vissa icke-rökare uppskattar. En av dem tar upp exempel från förr i tiden då det var 

tillåtet med rökning i serveringsmiljöer även inomhus. Enligt den rökaren så valde då de allra 

flesta icke-rökare att sitta bland rökarna.  Icke-rökarna säger också att de själva har ett ansvar. 

Icke-rökarna menar att de inte måste stå nära någon som röker, att de oftast upplever att de kan 

undvika rökarna och att de har möjligheten att flytta sig från rökarna. Några av icke-rökarna 

berättar att de inte tycker rökning är så störande. De anger att det inte stör dem eftersom det oftast 

bara är under en kort stund, eller att rökarna ju ändå är utomhus, eller att det vid exempelvis en 

entré är så kort stund som man som icke rökare passerar rökarna, eller att man helt enkelt inte 

tycker att rökning är störande. En icke-rökare sa att denne tyckte att farorna med rökning mest 

var rökarnas problem.  

 

"Jag menar jag väntar inte på bussen särskilt länge och om någons rök kommer mott mig på 

grund av vinden så flyttar jag mig" Man 40 år icke-rökare 

 

"Jag tycker att det är fritt fram att röka i utomhus miljöer. Men som rökare behöver jag ju inte gå 

och ställa mig bredvid icke-rökare och tända en cigg. Men de behöver ju heller inte ställa sig 

bredvid mig då jag röker" Man 20 rökare 

5  Diskussion  
Med bakgrund utav det rökarna och icke-rökarna berättat om var de oftast röker eller oftast träffar 

på rökare så tycker jag att det verkar handla om platser där rökarna och icke-rökarna möts. Det är 

också samma platser som icke-rökarna uppger att de störs utav den passiva rökningen. Flertalet 

av icke-rökarna verkar inte bry sig särskilt mycket om rökning så länge de inte utsätts för passiv 

rökning. Frågan är då på vilka platser eller situationer icke-rökare utsätts för passiv rökning. 
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Rökarna själva uppger att de oftast röker utomhus utanför sina arbetsplatser. Men det inte är där 

icke-rökarna uppmärksammar att de röker. Det skulle kunna vara så att rökarna också röker 

utanför andra byggnader eftersom icke-rökarna nämner andra platser än utanför arbetet. De säger 

sig oftast träffa på rökare utanför offentliga byggnaders entréer och kollektivtrafikens 

tåg/busskurer och stationer.  Detta kan förklaras som att rökarna röker som de säger oftast utanför 

arbetsplatsen men att det inte är där icke-rökarna uppmärksammar att de röker. Det kan också 

förklaras som att icke-rökarna uppmärksammar dem röka utanför byggnader. Det kan mycket väll 

vara så att den byggnaden är rökarnas arbetsplats. 

Det är också så att väldigt många reser kollektivt, då varje dag över 700 000 resenärer gör över 

2,4 miljoner resor med SL (www.sl.se 2012). Andelen dagligrökare i Sverige är 13 procent bland 

kvinnorna och 11 procent bland männen. Förutom de dagligrökare som finns så tillkommer det 

personer som röker ibland. De är 10 procent bland kvinnorna och 13 procent bland männen 

(Statens folkhälsoinstitut 2011). Med bakgrund av antalet personer som röker i någon 

utsträckning så behöver det sannolikt inte vara så många av rökarna som röker i väntan på 

kollektivtrafiken för att det ska bli många icke-rökare som bevittnar dem röka där. Många icke-

rökare beskrev att i väntan på kollektivtrafiken var en plats där de inte ville att rökarna rökte. 

Icke-rökare i studien ville överhuvudtaget inte att rökare röker i folksamlingar eller röker på 

platser där andra måste passera dem eller inte har möjlighet att undvika rökarna. Entréer och 

kollektivtrafiken är båda sådana platser. Frågan är: vad är anledningen till att rökarna röker just 

vid entréer och kollektivtrafik? Som jag tolkat rökarnas svar så röker de överallt utomhus. De 

röker när de blir röksugna. Visst är det så att många av dem tänker på att gå undan från andra 

innan de tänder en cigarett. De försöker visa hänsyn menar de. Att icke-rökarna uppmärksammar 

och störs av att rökarna röker på ovan nämnda platser är att det är platser där rökare och icke-

rökare möts. Så länge icke-rökarna inte möter rökarna så verkar de allra flesta av dem inte bry sig 

om ifall de röker. De icke-rökare som inte ofta reste med lokaltrafiken och inte ofta besökte 

offentliga byggnader var betydligt mindre negativa till rökningen. Ett tänkbart hinder som finns 

vad gäller att rökare ska röka på särskilda platser och låta bli att röka på andra, är just beroendet. 

Rökarna i denna studie har berättat att de röker överallt utomhus. Men icke-rökarna berättar bara 

om att de träffar på rökarna utan för byggnader och i väntan på kollektivtrafiken. Det skulle då 

kunna vara så att rökarna röker när abstinensen som kommer av beroendet gör dem röksugna. 
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Var de befinner sig spelar mindre roll men det är just på de platserna som icke-rökarna ser dem 

röka.  

Eftersom all tobak innehåller det starkt beroendeframkallande ämnet nikotin är det dock så att 

den vane tobaksbrukaren inte alltid använder tobak för att han eller hon vill det eller har en 

positiv attityd till tobak, utan för att man blivit mer eller mindre beroende av nikotin. (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). 

 

Det finns i studien både icke-rökare och rökare som önskar att rökning hänvisades till särskilda 

platser. Av naturliga skäl så är rökplatsens utformning och placering mycket mer intressant för 

rökarna än för icke-rökarna. Icke-rökarna har som enda önskan vad gäller särskild rökplats att 

slippa exponeras för passiv rök. Hur rökplatsen ska se ut hade de inga åsikter om, sannolikt är det 

inget de reflekterat över då det inte är aktuellt för dem att vistas där. Motiven skiljer sig också åt 

då somliga av rökarna har fler motiv till särskild plats för rökning än att skydda andra, de har 

också en önskan om att få röka i fred. Efter att ha lyssnat på både icke-rökarna och rökarnas 

önskemål kring särskild plats för rökning så skulle det kunna sammanfattas så här: "En särskild 

plats för rökning bör enligt icke-rökarna ligga minst 15 meter från offentlig byggnad eller 

busshållplats/tågstation. Samtidigt som rökarna inte vill att den ligger allt för långt bort. Då de ej 

vill behöva springa när bussen eller tåget kommer. Den bör ha ett tak som skyddar från nederbörd, 

den bör ha askkopp att fimpa i och den bör ha sittplatser".  

 

Det faktum att askkoppar placeras just vid entréer kan tyckas konstigt, då det kan uppfattas som 

en uppmaning till rökarna om att röka där. Jag beslöt mig för att ta reda på vad för regler som 

finns vad gäller uppsättande av askkoppar. Jag kontaktade först SL, Stockholms länstrafik, som 

då berättade att det var kommunerna som ansvarade för uppsättande av askkoppar. Jag 

kontaktade då en kommun där de berättade för mig att några regler ej fanns kring hur och var 

askkopparna skulle placeras, utan att det var upp till den egna kommunen att bestämma. 

Anledningen till att de i den kommunen satte askkopparna vid entréerna var att rökarna som ofta 

rökte mellan platser skulle fimpa i askkoppen innan de gick in. Den kommunanställde jag talade 

med sa att visst är det så att rökare också går ut och ställer sig där när de ska röka, men det är inte 

det som är anledningen till att de sitter där. När rökarna i min studie berättade vad de hade för 

önskemål kring en särskild plats för rökning så nämndes just tak och askkopp. Det kan ju vara 
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anledning till att icke-rökare uppger att de oftast träffar på rökare vid entréer. Att entréerna 

erbjuder precis det rökarna önskar vad gäller utformning av särskild rökplats. 

Svaren i studien har visat på att vissa av rökarna och icke-rökarna stör sig på varandras 

förhållningssätt och värderingar till tobak och rökning. Det ska dock tilläggas att det inte är alla 

rökare som stör sig på icke-rökare och inte heller alla icke-rökare som stör sig på rökare. Men om 

de stör sig så är det en överkänslig attityd mot tobaksrök respektive exponering för tobaksrök 

som uppfattas som störande.  

Både grupperna finner en gemensam nämnare i att de vill slippa bli störda utav den andra 

gruppen. Rökarna vill röka utan att känna sig påhoppade eller förföljda och de vill slippa 

"låtsashostningar". Många icke-rökare anser rökning vara besvärande eftersom det luktar illa och 

att rökning stör dem då de inte alltid har möjlighet att undvika röken. Det finns också några icke-

rökare som berättar att de är väldigt negativa till tobaksrökning i allmänhet, alltså inte bara när de 

själva exponeras utan de ogillar rökningen som sådan.  

Det som rökarna kallar för överkänslighet, och icke-rökarna kallar för störande exponering skulle 

också kunna kallas för minskad acceptans för tobaksrökning. "Med social acceptans menas 

medborgarnas inställning till tobak och till den svenska tobakspolitiken. Samtliga 

tobakspreventiva åtgärder som gjorts i Sverige genom åren har gradvis förändrat inställningen 

till tobak från att normen varit rökarens rätt att röka, till att nu vara icke-rökarens rätt att slippa 

bli utsatt för passiv rök. En restriktiv lagstiftning gör människors inställning till tobak mer 

negativ, samtidigt som det hela tiden krävs information och opinionsbildning för att förklara och 

understödja lagstiftningen" (Statens folkhälsoinstitut, 2011,s. 17). Detta skulle kunna förklara 

varför icke-rökarnas tolerans för rökning i vissa fall av rökarna uppfattas som väldigt låg 

Några rökares påstående att vissa icke-rökare till och med skulle uppskatta rökningen som något 

socialt finns det inget stöd för hos majoriteten av icke- rökarna. Endast en utav icke-rökarna sade 

sig vid vissa tillfällen gilla tobaksrök. En rökare tog upp ett exempel från tiden då rökning var 

tillåtet även i serveringsmiljöer inomhus. Exemplet innefattade icke-rökares egna aktiva val att 

placera sig vid rökande rökare. Icke-rökares val att sitta bland rökare skulle kunna förklaras med 

att den sociala acceptansen för rökning på den tiden mer var rökarens rätt att röka än icke-

rökarens rätt att slippa rök. (Statens folkhälsoinstitut, 2011)  
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Det verkar som om vissa rökare och icke-rökare är överens om att icke-rökarna också bör ta ett 

ansvar vad gäller att undvika risken med exponering för tobaksrök. Några likheter förutom att det 

finns både rökare och icke-rökare som påstår att inte alla icke-rökare störs av rökning har jag inte 

kunnat hitta i den gjorda studien. Rökarna pratar om ett gillande/uppskattande vad gäller 

exponering för rökning. Medan icke-rökarna talade mer om att det inte störde dem då de inte 

utsattes för passiv rökning i någon större utsträckning, att det var korta stunder de utsattes för den 

passiva rökningen. De sa att rökning inte störde dem, de sa aldrig att de uppskattade rökningen. 

Det finns ett fåtal rökare i studien som visade på skillnader i inställning till farorna med passiv 

rökning. De var av uppfattningen att farorna med passiv rökning var överdriva, eller att det inte 

var farligt att utsättas vid enstaka tillfällen och att det finns många andra hälsofarliga 

exponeringar som icke-rökarna verkar betydligt mer överseende med. Det ska tilläggas att de alla 

tyckte att det var viktigt att skydda barn från tobaksrök. Passiv rökning är en hälsorisk eftersom 

en person som utsätts för passiv rök riskerar att få alla de sjukdomar rökaren riskerar att få, om än 

i lägre grad. (Ontario Tobacco Research Unit, 2001). Fortfarande så utsätts dock 16 procent av 

befolkningen för passiv rökning minst en gång per vecka (Statens folkhälsoinstitut, 2011) Barn är 

extra känsliga för tobaksrök, bland annat eftersom deras immunförsvar inte är färdigutvecklat och 

att luftvägarna är trängre hos barn än hos vuxna. Barnets hälsa, både under barndomsåren och 

vuxenlivet skadas av att barnet utsätts för passiv rökning under uppväxten. Så det är väldigt bra 

att rökare tänker på att skydda icke-rökare och då särskilt barn. (Socialstyrelsen, 2009). 

5.1 Resultatet diskuteras och jämföras med tidigare forskning inom området.  

Visst finns det skillnader mellan vissa av rökarna och icke-rökarna i inställningen till farorna med 

passiv rökning. Vissa av rökarna i min studie hävdade att farorna med passiv rökning var 

överdrivna, att det inte var särskilt farligt att utsättas någon gång i bland. Det faktum att några av 

rökarna ansåg att farorna med passiv rökning var något överdrivna, tycker jag kan kopplas 

samman med det samband de beskriver som finns mellan inställningen till farorna med rökning 

och den egna cigarettkonsumtionen. I en amerikansk studie, gjord på collegeungdomar delades 

deltagarna i följande fem kategorier (respondents selfidentified in to five categories): regular 

smoker, occasional smoker, one who smokes when drinks, one who smokes around other 

smokers, and does not apply (non-smoker) (Johnston Polacek & Atkins, 2008,s,41).  
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Regular smokers visade sig vara de som var minst oroade vad gäller de risker passiv rökning 

medförde för icke-rökarna. De var också de som var minst positiva till införandet av ett rökfritt 

campus (Johnston Polacek & Atkins, 2008). 

I studien så beskriver de hur det verkar finnas ett samband mellan självrapporterad rökning och 

inställningen till passiv rökning samt inställningen till passiv rökning och ett rökfritt campus. 

Även om de som rapporterade sig som ”occasional smokers” inte stödde ett rökfritt campus och 

inte såg passiv rökning som lika allvarligt som icke-rökarna så var de mer negativt inställda till 

rökning och passiv rök än de som uppgav sig vara ”Regular smokers”. Jag tolkar det som att det 

finns en möjlighet att vissa rökare som säger att rökningens faror är överdrivna kan hänga 

samman med en egen hög cigarettkonsumtion. En av rökarna i den här studien hävdar att vissa 

icke-rökare kunde uppskatta rökningen eftersom det anses vara något socialt med resonemanget 

att icke-rökarna, då det var tillåtet med rökning i serveringsmiljöer inomhus, valde att sätta sig 

bland rökarna. Förmodligen kan det som rökaren i fråga talar om kopplas samman med hur det 

var tidigare då lagen tillät rökning i serveringsmiljöer inomhus. Då var den sociala acceptansen 

för rökning betydligt större än vad den är i dag. Acceptansen har ju minskat som resultat utav det 

folkhälsoarbete som bedrivits (Statens folkhälsoinstitut 2011). I en kvalitativ studie, gjord på 

grekiska ungdomar, så beskrivs rökningen både av rökare och icke rökare som ett sätt att 

socialisera och umgås. De flesta av deltagarna i studien uppgav att de undervisats lite eller inte 

alls om riskerna med rökning i skolan. De hade inte fått någon undervisning alls om riskerna med 

passiv rökning. I studien skriver man att med bakgrund i bristande information om passiv rökning 

är det inte konstigt att ungdomarna visade sig vara obekymrade över risken med passiv rökning. 

Passiv rökning sågs mer som något som irriterande än som en hälsorisk men beskrevs av 

deltagarna som något som de vant sig med eller till och med slutat reflektera kring (Amos &  

Tamvakas, 2010). Detta tyder på att det finns ett samband både vad gäller lagar och inställning 

till passiv rökning men också kunskap/information om rökning och inställningen till passiv 

rökning. En restriktiv lagstiftning gör människors inställning till tobak mer negativ, samtidigt 

som det hela tiden krävs information och opinionsbildning för att förklara och understödja 

lagstiftningen.(Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

Enligt svensk lag så har rökarna rätt att röka utanför byggnader, vid entréer och vid 

kollektivtrafik utomhus (ej i exempelvis busskuren eller i en väntsal).  
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Att både rökare och icke-rökare önskar en särskild plats för rökning kan betraktas som väldigt 

positivt. Det gör att det inte borde vara särskilt svårt att finna en lösning där båda grupperna blir 

nöjda. Rökarna vill ha tak, askkopp och sittplats. Icke-rökarna vill slippa utsättas för passiv rök 

och det finns ett önskemål om att rökning ska få ske 15 meter från offentlig byggnad. Men enligt 

folkhälsoinstitutet (Statens folkhälsoinstitutet 2011) så har mycket av det tobakspreventiva 

arbetet som gjorts gått ut på att göra det besvärligt att röka. Att då bygga särskilda platser för 

rökning som är utformade på ett för rökarna trevligt sätt går tvärt emot strategi som hittills 

använts för att minska rökningen. Men samtidigt skulle den enligt min studie kunna minska den 

exponering som icke-rökarna utsätts för. Det finns ett folkligt stöd för att införa fler rökfria 

miljöer utomhus enligt majoriteten av befolkningen "En stor majoritet av svenska folket är 

positiv till rökförbud på offentliga platser i utomhusmiljöer. 73 procent kan tänka sig rökfria 

uteserveringar, 81 procent rökförbud vid entréer till offentliga lokaler och 69 procent på 

busshållplatser.  

Varannan rökare är också positiv till fler rökfria utomhusmiljöer. Det visar en 

opinionsundersökning som genomfördes 2009 av opinionsinstitutet Synovate för Svenskt Nätverk 

för Tobaksprevention, SNTP." (www.tobaksfakta.se 2012). Med bakgrund i det folkliga stödet så 

är det inte omöjligt att rökningen kommer att förbjudas vid bland annat entréer och kollektivtrafik. 

Men än så länge är detta tillåtet. Vad som då kan göras för att minska den för icke-rökarna 

störande exponeringen är att på andra sätt än förbud försöka få rökarna att inte röka i närheten av 

entréer eller vid kollektivtrafiken. För att få tillstånd en sådan förändring krävs det uppmuntran 

för att rökaren, som i dag har skydd av taket och närhet till en askkopp vid entrén frivilligt ska gå 

i väg exempelvis 15 meter för att få röka under öppen himmel utan askkopp oavsett väder och 

vind. Det kan tänkas att detta inte är sannolikt med tanke på de svar icke-rökarna i den här 

studien gett om var de oftast träffar på rökare. Det är lagligt att röka överallt utomhus, som 

exempelvis på tågstationer, vilket gör att rökarna röker över hela tågstationens utomhusmiljö. 

Kanske skulle en askkopp under tak då vara en uppmuntran till att röka på en särskild plats.  

Men det finns ett problem med förslag som på något sätt gör något som kan uppfattas som 

positivt eller ökar trevligheten för rökarna. Detta eftersom det krockar med det tobakspreventiva 

arbetet som bedrivits utifrån tanken att göra det besvärligt för rökarna att röka. (Statens 

Folkhälsoinstitutet, 2011)  
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Den här studien har visat att icke-rökare ogillar att utsättas för passiv rökning. Att det är på de 

ställen där de möter rökarna som vissa av dem blir störda av röken. Enligt de svar icke-rökarna 

givit i studiens intervjuer så verkar de inte bry sig särskilt mycket om rökningen eller rökarna så 

länge de slipper utsättas för röken. De platser som de oftast säger sig möta rökarna är samma 

platser de säger att de inte vill att rökarna röker, då detta uppfattas som störande exponering. 

Platserna de nämner är tåg/busstationer och vid ingångar till byggnader. Allra minst vill de 

utsättas för cigarettrök vid tåg/buss stationer. Studien visar också att många av rökarna håller med 

icke-rökarna om att rökning inte borde ske på sådana platser där andra blir utsatta för den. Jag 

hoppas att denna studie ska kunna visa på att icke-rökare och rökare inte står så långt från 

varandra vad gäller inställningen till passiv rökning, även om några av icke-rökarna i denna 

studie uttryckte väldigt negativa åsikter om rökning i allmänhet. Närmare bestämt så uttryckte en 

önskan om ett totalförbud. Det fanns också rökare som hade åsikten att frågan om införandet av 

rökfria miljöer hade gått för långt, att farorna med passiv rökning var överdriva. Men flertalet av 

rökarna och icke-rökarna var överens om att rökarna inte skulle röka på sådana platser där andra 

inte har möjlighet att undvika röken. De flesta rökarna, alla utom två, skulle enligt min studie 

gärna gå till en särskild plats för rökning. Dock skulle detta ske under förutsättning att den inte 

låg allt för långt bort. Bekvämligheter som skulle öka deras benägenhet att gå till en särskild 

rökplats är askkopp tak och sittplatser. Även de som tyckte att rökfria miljöer gått för långt såg 

fördelar med en särskild rökplats då den skulle ge dem en plats de fick röka i fred på. Endast två 

rökare i studien utryckte att de ogillade särskilda platser för rökning. 

5.2  Metoddiskussion 
 

Kvaliteten i denna studie diskuteras utifrån Graneheim & Lundman, 2004, modell som handlar 

om trovärdighet, beroende, överförbarhet. Vad gäller studiens trovärdighet så genomfördes den 

genom att halvstrukturerade intervjuer gjordes med deltagarna i studien. Intervjuerna skrevs 

sedan ut i text och kodades så att de blev oidentifierbara, sedan delades de med hjälp utav 

Graneheim & Lundman, 2004, modell in i huvud kategorier och underkategorier. Skillnader och 

likheter mellan grupperna presenterades sedan. Ett antal anonyma citat presenterades också för att 

visa på vilka upplevelser som låg till grund för de kategorier som resultatet grundades på. Där 
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efter diskuterades resultatet och jämfördes mot tidigare forskning detta för att bedöma 

trovärdigheten i resultatet. (Graneheim & Lundman, 2004). Vad gäller beroendet alltså hur 

mycket resultatet beror på mig så har jag gjort mitt bästa för att vara så konsekvent som möjligt. 

Jag hade samma frågor till alla rökare och samma frågor till alla icke-rökare, frågorna ställdes 

också i samma ordning till alla deltagre. Frågorna var också framtagna på så sätt att varje fråga 

som vardera grupp fick hade en motsvarande fråga hos den andre gruppen. Frågorna var dock 

inte fasta utan öppna detta för att frågorna skulle få dem att prata fritt. Den skillnad som var 

mellan de som intervjuades först och de som intervjuades sist var att mina följd frågor förfinats 

samt att jag hade lättare för att förtydliga och ge exempel om de inte förstod vad jag menade. . 

(Graneheim & Lundman, 2004).  Jag anser dock skillnaden vara på en rimlig nivå även om det är 

viktigt att ställa samma frågor till alla deltagare så är det så att forskarens insikter ökar under 

studien där av kan det bli skillnader.  Min handledare har också under analysen utav materialet 

ifrågasatt mina slutsatser vilket gjort att jag fått möjlighet att diskutera min analys och då fått in 

fler perspektiv i analysen. För att läsarna ska kunna bedöma överförbarheten i den här studien så 

har jag utifrån (Graneheim & Lundman, 2004) försökt att så tydligt som möjligt beskriva studiens 

kultur, urval datainsamling, och analysprocess. Samt att försöka ge en så tydlig presentation av 

materialet. Det som skulle kunna ha varit tydligare är att jag kunde ha beskrivit den urvals grupp 

och vad som är karaktäristiskt för just den gruppen. Jag kunde ha beskrivit det begränsade 

geografiska område urvalet till studien gjordes. 

Det hade varit bättre om det varit fler personer som deltagit i studien. Detta eftersom det då hade 

varigt en mer tydligt vilka skillnader likheter som finns mellan grupperna vad gäller upplevelser 

av rökmiljöer. Det hade då också gått att se om det fanns skillnader mellan exempelvis ålder, kön. 

Det hade också varit bättre om undersökningsgruppen utgjorts av personer från ett större 

geografiskt område en den aktuella staden. På så sätt hade fler personer med olika bakgrunder 

kunnat bli representerade i studien. Då hade det gått att se om det fanns skillnader likheter mellan 

dem. De bakgrunder jag i första hand tänker på är socioekonomiska och kulturella skillnader i 

inställningen till rökning och passiv rökning. Det hade också varit bra om studien inkluderat äldre 

personer än 60-åringar, då det skulle kunna ha gett ett annat resultat.  

 

Vad gäller överförbarhet, alltså för vilken grupp människor resultatet gäller från den här studien, 

så utgjordes undersökningsgruppen av 10 rökare och 10 icke-rökare i åldrarna ca 20 till ca 60 år. 
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De valdes ut genom att de söktes upp i offentliga miljöer i en svensk stad. Då detta är en mindre 

undersökning så kan man inte dra alltför stora slutsatser av studiens resultat. Det var endast 20 

personer som deltog i studien, så det finns en risk att studien fått ett annat resultat om fler 

personer blivit intervjuade. 

Stukat (2009) Skriver att när man har med människor att göra så finns det en felkälla som handlar 

om hur ärliga de är mot intervjuaren. Därför valde jag att inte ta med yngre personer. Med yngre 

menar jag personer under 18 år. Detta för att försäljning av tobak är förbjudet till personer under 

18 år, och att det då var allt för stor risk att de inte skulle besvara frågorna sanningsenligt.  Detta 

gäller så klart även de personer som deltagit i studien. Men vad gäller personer under 18 år så 

kändes risken som alldeles för stor. För att minimera risken för oärliga svar, eller svar som 

påverkats utav mig som intervjuare, så försökte jag vara så neutral som möjligt. Det 

informationsbrev jag lät dem läsa förklarade tydligt att studiens enda syfte var att ta tillvara på 

båda gruppernas intressen.  

5.3 Slutsats 
Enligt analysen av denna studie så finns ett stöd hos både rökare och icke-rökare vad gäller 

införandet av fler rökfria miljöer. Det är också så att de allra flesta uppskattar de rökförbud som 

införts på krogar och restauranger. De flesta icke-rökarna bryr sig inte om att rökarna röker så 

länge de inte ofrivilligt och utan möjlighet till att värja sig blir exponerade för tobaksröken. De 

vanligaste situationer där rökare och icke-rökare möts är i samband med entréer och i väntan på 

kollektivtrafik. Dessa platser erbjuder rökarna precis det de önskat sig av en särskild rökplats och 

icke-rökarna kan inte välja bort dessa platser. 

5.4 Förslag till vidare forskning  
Det skulle vara intressant att göra en studie som undersöker hur de som reser kollektivt upplever 

det här med rökning, hur ställer de sig till särskilda rökplatser i anslutning till buss-stationer och 

tågstationer. Det skulle också vara intressant att göra ett försök där ask-kopparna utanför någon 

offentlig byggnad flyttades 15 meter från entrén och placerades under att tak. Skulle då till 

exempelfimpar hamna på marken utanför entrén? Skulle fler röka? Skulle rökarna röka mera? 

Skulle icke-rökarna uppleva minskad rökning?  

Det kan vara intressant att i en studie undersöka hur begreppet rökfritt i skillnad mot begreppet 

rökförbud påverkar människors inställning till tobaksrökning. 
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Bilaga 1  

Här nedan presenteras frågorna inklusive motivering till varför de ställdes. 

 

Till rökare  

Var brukar du röka någonstans? 

Denna fråga ställdes för att få veta vart rökarna själva upplever att de oftast röker. 

Var röker du helst?  

Denna fråga ställdes för att ta reda på vart rökarna helst röker, detta för att kunna se om det är 

samma som var de oftast röker, eller om de hindras från att röka där de egentligen vill röka.  

Vad tycker du om den eller de platser där du brukar röka? positiva/negativa aspekter   

Den här frågan ställdes för att försöka få fram vad rökarna anser om den plats de brukar röka. Är 

det en plats de valt eller en plats de blivit hänvisade till? Skulle de hellre vilja röka någon annan 

stans? Med frågan har jag förhoppning om att både besvara vad de anser positivt negativt för 

egen del och positiv negativ för icke-rökarna. 

Hur ser en bra rök miljö ut för sig som rökare? Hur skulle det kunna förbättras?  

Denna fråga ställdes för att få veta vad rökare önskar sig vad gäller de platser de röker på. Vill de 

röka över allt? Spelar det ingen roll vart de röker? Vill de ha en särskild plats? Vill de röka 

inomhus eller utomhus?  

Vilka platser tycker du rökare ska få röka/ inte ska få röka på? 

Den här frågan ställdes för att få veta vad rökare själva anser om passiv rökning. Anser de att 

icke-rökare bör skyddas? Tycker de att de lagar som finns i dag kring vart man får röka är bra 

eller tycker de att det är dumt, onödigt, överdrivet, omotiverat? Hur ställer de sig till införandet 

av fler förbud/rökfria zoner?   

Finns det situationer eller platser där du känner dig hindrad från att röka?  

Den här frågan ställdes för att få svar på om det finns situationer eller platser där rökarna känner 

sig hindrade från att kunna röka. Det kan vara allt från förbud till icke-rökares synpunkter eller 

risken för att utsätta andra för tobaksrök.  
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Hur ser du på rökning vid offentliga platser som tillexempel entréer, busshållplatser, 

tågstationer, torg?  

Den här frågan ställdes för att få reda på vad rökarna anser om rökning i offentlig miljö. Är det 

något de anser sig ha rätt till eller är det något de tycker sig beredda att avstå ifrån för andras 

trivsel.  

Hur ser du på passiv rökning? tror du att din rökning påverkar andra? var och hur i så 

fall? Den här frågan ställdes för att få reda på rökarnas inställning till passiv rökning, samt om de 

tänker på att skydda andra från tobaksrök. Den ställdes också för att se om de själva ansåg att de 

utsatte andra för passiv rök och vad de i så fal ansåg om det.  

 

Till Icke-rökare  

Var träffar du oftast på personer som röker?  

Den här frågan ställdes för att få reda på vart icke-rökarna uppmärksammar rökare röka 

någonstans.  

Vad tycker du om den eller de platser där folk brukar röka?  

Den här frågan ställdes för att få reda på vad de tycker om att rökarna röker på de ställen där de 

uppmärksammar dem röka. 

Vilka platser tycker du rökare ska få röka/ inte ska få röka på? 

Den här frågan ställdes för att få reda på vart icke-rökarna anser det vara okej eller inte okej att 

röka på. Vart är det störande vart är det mindre störande och vart är det inte alls störande.  

Finns det situationer eller platser där du blir störd av rökning? Var och på vilket sätt? 

Den här frågan ställdes för att undersöka om icke-rökarna blir störda av rökning och i såfall vart 

och när de blir störda av rökarnas rökning. 

Hur ser en bra rök miljö ut för dig som inte röker? hur skulle den kunna förbättras? 

Hur önskar icke-rökarna att det såg ut vad gäller rökning, vill de slippa all form av exponering 

eller är rökning inget som besvärar dem, vad skulle kunna göras för att minska det som uppfattas 

som störande. Skulle det kunna förbättras från hur det ser ut i dagsläget, eller är det bra som det 

är.   
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Hur ser du på rökning vid offentliga platser som tillexempel entréer, busshållplatser, 

tågstationer, torg?  

Den här frågan ställdes för att få svar på vad icke-rökarna anser om rökning vid offentliga platser 

är det något som de accepterar, eller är det något som stör dem, är de något de vill slippa helt och 

hållet eller räcker det att rökarna går undan.  

 

Hur upplever du passiv rökning? påverkas andras rökning dig? var och hur i så fall? 

Den här frågan ställdes för att få reda på vad icke-rökarna anser om passiv rökning Vart och när 

exponeras de för passiv rök om de gör det och är det något som de besväras mycket utav, lite utav, 

eller är det inget de bryr sig om. Har de reflekterat över detta?   
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Bilaga 2 Kategorier och subkategorier  
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rökare	   Icke-‐rökare	  
Subkategori	   Kategori	   Kategori	   Subkategori	  
På	  väg	  mellan	  
platser	  	  

Rökare	  röker	  
oftast	  i	  utomhus	  	  

Icke-rökare utsätts 
oftast för passiv rök 
utomhus 

I	  väntan	  på	  
kollektivtrafiken	  	  	  

I	  väntan	  på	  
Kollektivtrafiken	  	  

Utanför	  ingången	  till	  
byggnader	  

Utan	  för	  ingången	  
till	  byggnader	  	  

Utanför	  ingången	  till	  
byggnader	  (köer)	  

Egen	  utomhus	  miljö	   	  
Utomhus	  
ospecificerat	  	  
Inomhus	  miljö	  
Utomhus	   Rökare	  vill	  att	  

rökning	  skall	  ske	  
utomhus	  

Icke-‐rökare	  vill	  att	  
rökning	  skall	  ske	  
utomhus	  

Utomhus	  
Utomhus	  specifik	  
plats	  	  	  

Utomhus	  men	  visa	  
hänsyn	  

Nöjd	  som	  det	  är	  	   Avskilda	  platser	  
	  
Tillfredsställa	  ett	  
beroende	  

  	  

Uppskattar	  rökfria	  
miljöer	  

Rökare vill att det 
ska finnas fler 
rökfria miljöer 

Icke-rökare vill att 
det ska finnas fler 
rökfria miljöer 

Uppskattar	  reglering	  
för	  Krog/restaurang	  
miljöer	  

Offentliga	  miljöer	  
bör	  vara	  rökfria	  

Barn	  bör	  skyddas	  mot	  
rök	  

Fler	  ställen	  kan	  ha	  
nolltolerans	  

Offentliga	  miljöer	  bör	  
vara	  rökfria	  

Rökare	  är	  beredda	  
att	  visa	  hänsyn	  	  

Folksamling	  där	  det	  ej	  
går	  att	  undvika	  dem	  

Barn	  bör	  skyddas	  
mot	  rök	  

Där	  andra	  måste	  
passera	  

Rökare	  bör	  visa	  
hänsyn	  

Kollektivtrafiken	  

Förbud	  om	  rökning	  
inomhus	  är	  bra	  
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Bra	  med	  särskilda	  
platser	  för	  rökning	  
om	  de	  ligger	  inom	  
ett	  rimligt	  avstånd	  

Rökare har 
önskemål om 
platser där de får 
röka 

Icke-rökare har 
önskemål om att 
rökare röker på 
anvisad plats 

Önskningar	  om	  
förändring	  

Önskar	  rökplats	  där	  
rökarna	  inte	  syns	  
Praktiska	  hinder	  för	  
att	  röka	  
Önskemål	  om	  hur	  en	  
rökplats	  bör	  vara	  
utformad	  
Rökning	  en	  
möjlighet	  till	  paus	  

  	  

Anser	  att	  icke-‐
rökare	  överdriver	  

Rökares negativa 
attityder till icke-
rökare 

Icke-rökares 
negativa och 
positiva attityder till 
rökare 

Icke	  önskvärt	  med	  fler	  
förbud	  

Vissa	  är	  emot	  
rökning	  i	  allmänhet	  

Det	  handlar	  om	  
hänsyn	  

Rökförbud	  på	  
offentlig	  plats	  
accepteras	  inte	  

Accepterar	  dem	  

Fler	  rökförbud	  

Anser	  att	  det	  blir	  för	  
många	  rökförbud	  

Totalförbud	  
Förbud	  på	  allmän	  
plats	  
Ogillas	  
Påverkar	  mig	  negativt	  
Det	  är	  besvärande	  
Luktar	  
Inte	  särskilt	  störande	  
Sällan	  exponerad	  för	  
passiv	  rökning	  
Störs	  inte	  

Icke-‐rökare	  kan	  
undvika	  oss	  

Rökare tycker att 
icke-rökare har ett 
eget ansvar i att 
skydda sig från 
cigarettrök 

Icke-rökare anser att 
de har ett eget 
ansvar att skydda sig 
från cigarettrök 

Vi	  kan	  undvika	  dem	  

Hävdar	  att	  det	  finns	  
social	  acceptans	  för	  
rökning	  	  

Det	  finns	  social	  
acceptans	  i	  vissa	  
situationer	  

. 
 
 
 
 

 


