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Abstract 

Porsefalk, A. (2015). Notions of pregnant smokers. A critical discourse analysis 

according to Michel Foucault. Department of work- and public health science. Faculty 

of health and occupational studies. University of Gävle, Sweden. 

Introduction: The knowledge about risks associated with smoking and the impact it 

has on the public health is well known, so also the knowledge of impact on the unborn 

child when the mother smokes. The aim of this study is to analyze discourses in society 

of pregnant women who smoke. Increase understanding of how a discursive 

construction creates truths and knowledge in society which create social consequences 

for pregnant smokers. How does the discourse describe the behavior of pregnant 

smokers? What social consequences can occur? Method: In a qualitative approach in 

the form of discourse analysis, supported by the theory of Michel Foucault materials 

from various sources online where notions of pregnant smokers are present. The 

material is problemized, questioned and discussed. Result analysis: According to the 

discourse the pregnant smokers are egotistic, selfish, want to hurt their children and love 

cigarettes more than anything else. The social consequences that this leads to are that 

women receive anger and mocking sarcasm which makes an already shameful situation 

even worse. Discussion: Through communication, reflexive thinking and change of the 

dialog in maternitycare shame and stigma will reduce and therefore also the number of 

pregnant women smokers. 
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Sammanfattning 

 

Tobak är den drog i världen som skördar flest människoliv. Beroendet och påverkan 

både som aktiv och passiv rökare påverkar både individens hälsa och folkhälsan 

negativt och ett förebyggande hälsofrämjande arbete är ständigt aktuellt. Syftet med 

detta arbete är att analysera diskurser kring rökande gravida kvinnor, de föreställningar 

som finns och som skapar sociala konsekvenser för dessa kvinnor. Även en ökad 

förståelse kring hur diskurser formas och bildar de sanningar och normer som finns i 

samhället. Enligt diskurser föreställs den gravida rökaren som en avvikare från normen, 

en självisk, oansvarig person som medvetet utsätter sitt barn för stora hälsorisker. Att 

rökning är lika svårt att sluta med som ett alkohol- eller drogberoende inkluderas sällan 

i diskursen som fokuserar mer på att det är viljan som avgör. Ilskan och 

stigmatiseringen som dessa kvinnor blir bemötta av är sociala konsekvenser från 

föreställningarna. Barnmorskorna inom mödravården har ett stort ansvar att lyssna på 

och samtala med dessa kvinnor då empati är skammens enda motgift. Diskursanalys 

syftar inte till att komma fram till någon ny sanning utan att visa på hur diskurserna ser 

ut och verkar inom samhället genom media samt skapa förståelse för hur våra sanningar, 

vår verklighet är diskursivt konstruerad. 
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Förord 

 

Som många av oss är även jag aktiv inom sociala medier och under en period med 

många funderingar om examensarbete såg jag en delning i mitt facebookflöde som 

väckte ett intresse. Där var en länk från folkhälsomyndigheten, rörande rökning under 

graviditet, där den privatperson som delat den skrivit kommentaren: Visst är det upp till 

var och en, men va fan håll upp i 9 månader iaf!!!! Det framkallade något inom mig 

eftersom jag själv tidigare tänkt så, trots kunskap om att cigarettberoende är en sjukdom 

där nikotinet tar och har makten. Den kunskapen säger att det inte bara är att ”hålla upp” 

som delningen på facebook syftade till. Jag började fundera kring detta och hur det talas 

eller skrivs om och mot gravida rökare och hur dessa föreställningar och attityder 

påverkar genom budskapet det sänder ut. Denna lilla delning på facebook, som lika 

gärna hade kunnat gå mig förbi väckte idén till ett ämne som fick bli starten för detta 

examensarbete. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Maria Savela som har stöttat och bidragit 

med tips, råd och kunskap under processen. 
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Inledning 

Diskurser kan beskrivas som den sociala kontexten till ett givet sammanhang. Det är ett 

bestämt sätt att tala och tänka om olika händelser och om världen. Genom diskurserna i 

samhället skapas normen och det som kallas normalt. Så som man ska vara och tänka 

enligt den sociala koden. Diskurserna inom rökning intensifieras när rökaren även är 

gravid och indikerar på att dessa kvinnor avviker från denna norm. Genom att använda 

den kritiska diskursanalysen med stöd från Michel Foucaults diskurteori, analyseras de 

föreställningar som existerar i våra dagliga diskurser, det mörka som träder fram och 

skapar sociala konsekvenser. Med denna metod är det budskapet i diskurserna som 

kommer fram och inte upplevelserna av det som annan kvalitativ forskning, exempelvis 

intervjuer kan bidra med. Genom en vidd av olika material, skrivna och diskuterade i 

tidningar och forum online om rökande gravida som vem som helst kan ta del av 

skapades denna uppsats. Utifrån folkhälsa med fokus på hälsofrämjande och 

förebyggande åtgärder och därmed påvisa budskapet som är normen idag finns denna 

uppsats som ett stöd till den yrkesgrupp som arbetar med den valda målgruppen, 

specifikt stödet för den rökande gravida kvinnans psykiska hälsa. 
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Bakgrund 

Rökning och folkhälsa 

I Sverige och i världen är den drog som skördar flest människoliv som helhet tobak 

(Agerberg, 2004). Rökning ökar risken för flera svåra sjukdomar och därmed även 

risken för dödlighet. Detta innebär att befolkningens medellivslängd påverkas utav 

rökning. Enligt årsrapporten folkhälsan i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2014) är det 

årligen ungefär 97000 personer som insjuknar och nästan 12000 som avlider på grund 

av sin rökning i främst sjukdomar som cancer och KOL som orsakas av de giftiga och 

irriterande ämnen som tobaksröken består av (Agerberg, 2004). Folkhälsan i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten, 2014) berättar även att en rökare i genomsnitt lever 10 år 

kortare än någon som inte röker samt att varannan rökare, på grund av sitt beroende dör 

i förtid. Rökningen har dock minskat under åren, nu är det ungefär var sjunde person 

bland den vuxna befolkningen som röker och sedan 1980 beskrivs minskningen som 

kraftig bland både kvinnor och män. En grupp som det inte har minskat i är åldern 16-

24, bland båda könen (ibid). Upp till 24 år är rökning vanligast hos gravida och det är 

fem gånger så vanligt att blivande mödrar under 19 röker sent i graviditeten jämfört med 

de som är över 30 år (Socialstyrelsen, 2014). En minskning av rökning bland kvinnor i 

fruktbar ålder skulle relativt snabbt få genomslag eftersom fosterskador och 

reproduktionsrelaterade tillstånd påverkas av rökningen på kort sikt vilket har betydelse 

för sjuklighet och dödlighet bland spädbarn (Folkhälsomyndigheten, 2014). Att minska 

tobaksbruket är en mycket viktig folkhälsofråga och ingår i målområde 11 i 

folkhälsomålen (Prop, 2007/08:110). Inom detta område är det första delmålet en 

tobaksfri livsstart som innebär att barn ska födas utan påverkan från rökning (ibid).  

 

Beroendet 

Cigaretternas beroendeframkallande ämne heter nikotin och det är ett nervgift som vid 

relativt små mängder kan vara dödligt (Agerberg, 2004). Dock uppstår en ökad tolerans 

hos de som är vana rökare som leder till att individen tål högre och högre doser. Till slut 

behövs nikotinet för att vidhålla känslan av att vara sig själv och även känna sig normal. 

För inte så länge sedan, så sent som på 1970-talet, sågs rökning bara som en dålig vana 

och inte som ett beroende eller en sjukdom. Denna syn har dock förändrats i takt med 

att moderna forskningsmetoder visar på att en rökares hjärna förändras för att anpassa 

sig till nikotinintaget. Den psykiska abstinensen som uppstår vid rökstopp tar lång tid på 

sig och här uppstår besvär som starkt cigarettsug, nedstämdhet, irritation samt 

svårigheter med koncentrationen. Alla dessa känslor, symptom och upplevelser visar på 

att det är lika svårt att sluta röka som att avsluta ett alkohol- eller narkotikaberoende 

(Agerberg, 2004). Även enligt en statlig offentlig utredning, Hälsa på lika villkor, 

fastslås det att bruk av tobak inte är en frivillig konsumtionsvana utan att det 

beroendeframkallande ämnet nikotin är en drog (SOU 2000:91). Det fysiologiska 

beroendet är dock inte det enda hindret för att sluta röka då det även blir en vana där 

olika situationer i vardagen triggar suget. Dessa vanor måste också läggas om för att få 

ett hållbart resultat. Nikotinet är trots detta inte det ämne som utlöser de dödliga 
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sjukdomar som exempelvis cancer och KOL som rökare dör i. Dessa sjukdomar i främst 

andningsvägarna framkallas av den långa raden av giftiga och irriterande ämnen som 

tobaksröken består av (Agerberg, 2004).  

 

Rökningens påverkan på barnen 

Att inte vara aktiv rökare men ändå utsatt för passiv rökning innebär ungefär samma 

risker, dock i lägre grad, som för den som röker. Det finns inga helt riskfria nivåer av 

passiv rökning men risken för sjukdom ökar med ökande exponering 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Det är inte bara hos kvinnan som fruktbarheten 

påverkas, ämnen i röken gör så att männens spermier rör sig långsammare samt att 

antalet defekta spermier ökar. Hos den rökande kvinnan påverkas ägglossningen samt 

att det befruktade ägget får svårare att fästa i livmodern. När graviditeten väl är ett 

faktum är den stora risken att fostret i magen får i sig samma skadliga och giftiga ämnen 

via navelsträngen och moderkakan som modern när hon antingen röker själv eller 

utsätts för passiv rökning. Dessutom kan halten av flera ämnen bli högre i fostrets 

blodcirkulation då rökningen gör så att kolmonoxidnivån ökar i de röda blodkropparna 

hos mamman vilket beror på att det blir svårare för de att ta upp syre. Detta drabbar 

speciellt fostret i livmodern. Genom att blodkärlen drar sig samman i navelsträng och 

moderkaka försvåras transporten av näringsämnen och syre av moderns rökning vilket 

leder till näringsbrist för fostret. Näringsbristen i sin tur leder till att barn till rökande 

kvinnor väger mindre när de föds än barn till ickerökare. Andra skadeeffekter som kan 

uppstå på grund av rökning under graviditet är exempelvis fosterdöd under graviditeten, 

missfall, att moderkakan lossnar, havandeskapsförgiftning och även plötslig 

spädbarnsdöd. Större risk för inlärningssvårigheter, överaktivitet samt barncancer har 

konstaterats hos barn till rökande mödrar. Dessutom ökar risken för att barnet själv 

utvecklar nikotinberoende i tonåren om de påverkas under fosterlivet eller via amning i 

modersmjölken. Även om inte kvinnan själv röker så gäller samma risker om det 

förekommer passiv rökning i kvinnans inomhusmiljö (Wramner et. al, 2010). Som 

nämnts är passiv rökning för barn en stor hälsorisk. I en artikel om diskursen kring detta 

(Bell et.al 2008) berättas det att detta ses som en form av barnmisshandel. I USA dör 

årligen fler barn av föräldrarnas rökning än alla oavsiktliga olyckor tillsammans, dock 

är det många som inte förstår att det inte krävs så mycket för en påverkan på barnen 

(ibid). 

 

Förebyggande hälsoarbete hos mödravården 

I dag finns ett samförstånd, både nationellt och internationellt om hur det preventiva 

arbetet mot tobak ska bedrivas samt om vilka metoder som är mer effektiva än andra 

(Folkhälsomyndigheten, 2009). Tobakens skadeverkningar kan endast minskas genom 

flera strategier samt ett brett arbete. Åtgärder vid målgruppsanpassad avvänjning på 

individnivå som exempelvis inom mödravården är det som effektiviserar arbetet och 

påverkar samhällets normer och sociala acceptans kring rökning. Barnmorskorna har en 

nyckelroll i detta arbete och har som praxis att ställa frågor om tobak och journalföra 

det utefter Socialstyrelsens riktlinjer (ibid). Dock förekommer det barnmorskor som 

undviker att beröra ämnet rökning mer än att fråga de frågor som ska journalföras på 
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grund av rädslan över att relationen mellan blivande mamma och barnmorska då kan 

påverkas negativt (Abrahamsson, 2004). I det preventiva arbetet mot rökning i Sverige 

är telefonlinjen sluta röka-linjen och webbplatsen tobaksfakta viktiga beståndsdelar. 

Även andra aktörer har stor betydelse som till exempel det arbete frivilliga 

organisationer utför genom information samt program som är riktade specifikt mot 

kvinnor, då även gravida (Folkhälsomyndigheten, 2009). I folkhälsomyndighetens 

broschyr till rökande gravida som delas ut via mödravårdcentralerna i Sverige kan vi 

läsa i punktform vilka resurser som finns att tillgå. Att barnmorskan finns till hands för 

att besvara eventuella frågor eller om kvinnan vill få kontakt med erfarna rökavvänjare. 

Telefonnumret samt webbadressen till sluta röka-linjen finns också på denna broschyr 

(Tobaksfri graviditet, u.å). Utöver denna information berättar även barnmorskan om 

riskerna och vad som fysiskt händer i kroppen vid rökning under en graviditet. Här 

bistår folkhälsomyndigheten med information till mödravårdcentralen om att detta ska 

berättas i dialog med kvinnan så att upplevelsen blir att barnmorskan lyssnar aktivt, 

förstår samt att stöd kan ges utöver information (Att informera i dialog, u.å). Dock 

saknas specifikt material och riktlinjer om stöd för den gravidas psykiska hälsa, 

exempelvis om skam och ångest över att vara en rökande gravid kvinna. Enligt 

Abrahamsson (2004) är känslan av skam och ångest vanligt hos dessa kvinnor. 

Abrahamsson menar i sin doktorsavhandling att barnmorskan bör låta den gravida 

kvinnan själv resonera sig fram hur hon ska bli rökfri, istället för att tala om vad som är 

bäst, och sedan stödja henne på vägen dit då grunden är tron på kvinnans egna resurser 

till förändring. Detta ger tillfälle till reflektion och positiv påverkan på 

rökningsbeteendet eftersom hon då har lyssnat på sin egen berättelse (ibid). 

Abrahamsson berättar i ytterligare forskning (Abrahamsson et al. 2005) att 

barnmorskorna bemöter dessa kvinnor på olika sätt eftersom det finns svårigheter med 

att förändras från experten som endast ger information och råd till att vara den expert 

som har förmågan att få kvinnan att själv komma fram till varför hon röker och vad som 

behöver hända för att hon ska kunna sluta (ibid). Vid psykisk ohälsa under graviditet är 

begreppet Health literacy användbart. Health literacy fastslogs som begrepp 1986 i 

Ottawa, Kanada, på WHOs första internationella hälsofrämjande konferens. Speciellt 

under 2000-talet har begreppet aktualiserats mer och mer. Health literacy innebär bland 

annat att uppnå en nivå av kunskap, personliga färdigheter och självförtroende samt 

kunskap till bättre förutsättningar till att fatta beslut som handlar om hälsa och ohälsa. 

Detta främjar individernas hälsoutveckling genom att vidta åtgärder för att förbättra den 

personliga och allmänna hälsan genom att ändra sin personliga livsstil (World Health 

Organization, 1998).  

 

När det kommer till att lyckas sluta röka visar undersökningar (Graham et al. 2013) att 

trappa ner på rökandet är viktigt för att förändra sina rökvanor och det är också den 

metod som är mest använd för att senare sluta och för att minska skador på fostret. 

Forskarna till just denna undersökning understryker att detta borde förespråkas mer 

istället för att abrupt sluta. I kombination med nedtrappning skulle ett ökat socialt stöd 

stärka och vara viktigt för ett rökstopp då de närstående till den rökande gravida 

kvinnan påverkar henne, exempelvis påverkas hon negativt om närstående också röker 
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(Koshy et al. 2010). Även barnmorskors interaktioner med den gravida spelar här in och 

studier har visat att diskurserna om rökning tillsammans med den gravida kvinnan blir 

mer likt en monolog, endast information och förutsägbart. Forskare förespråkar mer 

praktik och utbildning bland barnmorskor för en mer kvinnocentrerad diskurs samt vilja 

till att engagera sig i en effektiv dialog (Ebert et al. 2009).  

 

Gravida rökares skam och skuld 

Forskning (Abrahamsson et al. 2004) konstaterar att det upplevs som något hemskt att 

röka under graviditeten och att kvinnan därför gömmer sig på grund av att hon inte 

vågar röka bland andra människor. I studien hade samtliga rökande gravida deltagare 

planerat att sluta i samband med graviditet men upptäckt att det inte var så lätt eftersom 

de då blev konfronterade med deras egen förmåga, det vill säga beroendet (ibid).  Kari 

Lövaas (2013) berättar i sin bok om att skam gör att vi antingen undviker situationen 

eller också hittar på historier för att vi ska leva upp till de förväntningar som uttrycks 

eller uppfattas. I boken ges exempel på historier där det uppdiktade var för att uppnå en 

form av duktighet där personen ville vara lika sina kamrater men även historier som 

personen som bekände en synd fastän denne var syndfri för att det förväntades att 

bekännelser skulle avges och i och med historierna bröts inte den sociala koden (ibid). 

Foucault (1974) menar på att en granskning av det som ses som normalt i samhället gör 

det möjligt att kvalificera och klassificera. Det blir en sorts examination som bekräftar 

det som förväntas och att vi har gjort rätt. En examination är i det närmaste ritualiserad 

då vi människor vill ha bekräftelse och vara duktiga (ibid). Den sociala koden inom vårt 

ämne idag är att gravida kvinnor inte ska röka och därför blir det mycket skamfyllt när 

detta inte kan uppfyllas och koden därför bryts. Genom en diskursanalys (Hoek et al. 

2014) kunde det undersökas vilka känslor olika sluta-röka-meddelanden väckte hos 

rökande gravida och vilka meddelanden som påverkade de mest. Majoriteten av 

deltagarna tyckte att rökningen var ett val medan en minoritet pratade om ett fängslande 

beroende. Dock visade analysen att de meddelanden som var mest effektiva för samtliga 

var de som handlade om fostrets påverkan och att fostret inte har någon chans att 

undvika påverkan av de gifter som förs över via navelsträngen, något som väckte 

skuldkänslor hos de gravida (ibid). Olika attityder mot rökande gravida där den lokala 

kontexten skapas av diskurser (Wiggington & Lee. 2014) visar att dessa dömer fort och 

hårt, exempelvis resonerade de deltagande att det var själviskt och oansvarigt som 

förälder att röka under graviditeten (ibid). Flera av diskurserna om de gravida rökarna är 

funderingar om hur de kan försvara fortsatt rökning under graviditet. Wiggington & 

Lafrance (2014) använde sig av diskursanalys för att bearbeta intervjudata från gravida 

kvinnor och hur de ansvarar för den skada som rökning under graviditeten gör. Genom 

analysen framkom två olika begrepp som forskarna kallade ”stapla fakta” och ”röka för 

hälsan”. Genom att kvinnan berättade en rad av personliga erfarenheter och 

observationer såsom att andra rökare har fått friska barn staplar hon fakta som bevis. 

Det i sin tur får kvinnorna att ifrågasätta riskerna för ett rökstopp som exempelvis stress 

och att det skulle vara sämre för fostret än att sluta då de sett friska barn till rökare, men 

vet hur stressade de själva skulle bli (ibid). Eftersom skam påvisats som sammankopplat 

med att vara rökare och gravid visar annan diskursanalytisk forskning (Guassora et al. 
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2014) att individer antar en aktiv roll i att presentera sig och försvara sig mot skam och 

att skam oftast är tyst. Dock användes det som förklaring när dessa inte agerat 

ansvarsfullt, vilket rökande under graviditeten ofta beskrivs som (ibid). Skamforskaren 

Brené Brown (2012) har utifrån sina studier konstaterat att skam är svårt och rädslofyllt 

att prata om trots att det är något som alla människor upplever och ju mindre vi pratar 

om det ju mer skam upplever vi. Däremot minskar känslan av skam ju mer vi pratar om 

den och att vi måste våga vara sårbara. Brown (2012) förklarar att skam är den intensiva 

och smärtsamma känslan eller upplevelsen av att du inte är tillräcklig, att du är 

bristfällig och därför ovärdig av kärlek och att känna tillhörighet (ibid). Irwin et al 

(2005) undersökte gravida kvinnors påverkan av sociala diskurser. De gravida rökarna 

presenterade sig där som kunniga om riskerna men erkände skuld och skam över barnets 

hälsa inte sin egen. De försökte avleda anklagelser om att skada barnet genom att 

erkänna men kompletterade med skam och skuld för försvara att de ändå var en god 

mor, något som de sociala diskurserna inte höll med om. Därför var det vanligt att 

kvinnorna också drog sig undan, rökte i ensamhet och förklarade pauserna och 

avstressningen som cigaretterna gav som positiva. Dock framkom det även att när 

kvinnorna pratar om andra rökande mammor förklaras dessa som värre än henne själv 

(ibid). Att en rökande gravid kvinna är en dålig mor är något som är frekvent 

återkommande i diskursen samt att kvinnan sätter sitt beroende före hälsan hos sina 

barn, även om det i många fall är oavsiktligt (Bell et al. 2008). Enligt Abrahamsson 

(2004) leder misslyckade rökstoppsförsök under graviditeten till mycket stor skam, 

ångest och besvikelse. Abrahamssons forskning visar på att flera av dessa kvinnor 

försöker i en inre kamp göra situationen begriplig genom olika sätt att tänka och väga 

samman misslyckandet med möjliga förklaringar och beslutstaganden.   

Exempelvis kan den aktiva tanken vara att ”jag slutar i morgon”, att rökningen då är slut 

och skulden dämpas. De gravida kvinnorna i Abrahamssons studie är väl medvetna om 

att rökningen skadar barnet och är oroliga för detta men kan samtidigt uppleva att de har 

tappat kontrollen över rökningen och leder till stora skuldkänslor och kvinnan bygger 

upp en mur av skäl till att fortsätta röka, rökningen rättfärdigas och på så vis upplever 

hon en förståelse till varför rökningen fortsätter i den aktuella livssituationen hon lever i 

som sedan även kan förklaras för omgivningen. Det finns de kvinnor som upplever att 

rökstopp under graviditeten är en självklarhet men då som ett uppehåll, de betraktar sig 

själva fortfarande som rökare. Andra känslor är att rökningen tidigare kontrollerat hela 

livet och ett rökstopp ger känslan av kontroll åter. Här har kunskapen om risker en 

mindre roll men används ibland för att förstärka beslutet (Abrahamsson 2004). 
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Foucault och diskursteori 

Roddy Nilsson (2008) presenterar i sin bok att fransmannen Michel Foucault (1926-

1984) ses som en av 1900-talets mest betydande samhällsteoretiker, en tänkare som 

verkade i skärningspunkten mellan kulturella och vetenskapliga traditioner. Parallellt 

ställde han ideligen nya frågor kring vad livet som människa gick ut på vilket ledde till 

att han har påverkat vårt sätt att tänka runt diskurser, hur dessa formar människan som 

subjekt. Foucault menade att diskurser även är attityder och värderingar och inte bara 

texter och samtal. Alla människor kommer därför under sitt liv inta flera olika 

subjektspositioner där kroppens status har en av de grundläggande rollerna. Statusen är 

den som diskursivt tillskrivits och dessa konstruktioner i tal och skrift skapar sanningar 

hos mottagaren, sanningarna leder till den personens attityder som i sin tur är en stor del 

av dennes uttalanden. Genom den här kommunikationsprocessen skapas olika former av 

kunskap och därmed även det som ses som samhällets sanningar. Genom diskursteorin 

får vi hjälp med att inte vara för hårda i våra tolkningar eller för ensidiga i våra åsikter 

när vi skriver och läser, den kan ge oss hjälp till metoder, inspiration och vägledning till 

att analysera vår tillvaro samt att se människan som subjekt inom olika diskursiva 

verksamheter. Foucault kan inspirera till ständigt nya möjligheter till problematiseringar 

och till att byta våra perspektiv från det säkra och invanda till något helt nytt och 

oväntat. Arbetet som Foucault utfört påminner om att läsande och skrivande är något 

som reflekterar oss själva, att vi därmed också påverkas och förändras av det vi arbetar 

med (Nilsson, 2008).  

 

En person som har utgått från diskursteorin är Anna Jansdotter (2004) i Ansikte mot 

ansikte som handlar om räddningsarbete bland prostituerade kvinnor i Sverige mellan 

1850-1920. Jansdotters centrala tankegång var att möten skapade skillnader och därför 

var bland annat Foucaults forskning om skapandet av avvikare till stor hjälp under 

arbetets gång. Skapandet av avvikare innebär de som inte passade in i relation till det 

normala. Avvikarna ses då som ”de andra”. Att dessa skillnader skapas mellan 

människor var därför utgångspunkten för Jansdotters arbete. Hon använde sig av bland 

annat Foucaults diskursbegrepp om bildandet av kedjor utav utsagor och därmed former 

av kunskap. Den diskursiva analysnivån blev intressant då detta gav henne redskap till 

att titta närmare på föreställningar om kvinnlighet och specifikt hur skillnader mellan 

kvinnor konstrueras. Jansdotter ville fördjupa sig i räddningsrörelsens ideologi genom 

att dekonstruera hur de alltid likadana berättelserna om hur räddningskvinnorna och de 

som skulle räddas målas upp, som att läsa mellan raderna. Hon samlade in sitt material 

genom att leta på alla ställen hon kunde komma på. Vem som hade skrivit det var 

irrelevant och ett material kunde ge en ledtråd till ett annat och så vidare. Jansdotter 

kunde då ställa sina egna urvalskriterier som exempelvis period och ålder på de 

prostituerade. En kvinna som var prostituerad var alltid en fallen kvinna, men ändå på 

olika nivåer vilket analyserades fram. Samtidigt hade räddarna som gick in i detta 

sociala arbete alltid en övertygad gudstro, en tro som Jansdotter sedan plockar sönder i 

små bitar, ifrågasätter, vrider och vänder på. Efter att ha kontextualiserat rörelsen är en 

förståelse med hjälp av en slags nyläsning i relation till en central diskursiv kontext 

framtagen (ibid).   
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Stigmatisering 

När det kommer till stigma och fientlighet mot gravida rökare visar forskning 

(Wiggington & Lee, 2012) att negativa attityder mot rökning generellt intensifieras då 

rökaren är gravid och att den diskursen även leder in på att det borde finnas övervakning 

av dessa kvinnor. Då dessa attityder är så hårda leder det i sin tur till att det blir svårare 

att söka hjälp för kvinnan. Det blir alltmer negativt och mer stigmatisering gentemot 

gravida rökare och de som själva var mödrar men ickerökare var mer negativa än de 

barnlösa och tryckte mycket på att rökning innebär att man är en dålig ohälsosam mor. 

Denna undersökning vill istället för stigmatiseringsframkallande insatser sätta in 

antirökkampanjer som lyfter kontexten för att minska stigma. Stigmatisering är ett 

gammalt begrepp och orsakerna till det skiftar över tid. Framförallt har begreppet 

använts om grupper eller individer som avviker från genomsnittsmedborgarens 

samhällsnorm, den rådande diskursen inom ett visst ämne (ibid). Vad som ses som 

norm, eller normalt är tvetydigt och kan syfta till exempelvis vanligt, ordinärt eller 

typiskt men också något önskvärt eller idealt (Börjesson & Palmblad, 2003). På 1800-

talet var exempelvis skilsmässa ett socialt stigma då en frånskild kvinna sjönk inom sin 

samhällsklass. Även ogifta mödrar sjönk i klass och deras barn kallades ”oäkta”, detta 

är nu för tiden socialt accepterat i de flesta samhällen (Wiggington & Lee, 2012). 

 

Sammanfattning bakgrund 

Sammanfattningsvis är tobak den drog som tar flest människoliv i hela världen och ett 

aktivt folkhälsoarbete är därför viktigt för fortsatt minskning. (Folkhälsomyndigheten, 

2014). Det är konstaterat att det är lika svårt att sluta röka som att sluta med ett alkohol- 

eller narkotikaberoende. Rökning som har blivit ett beroende är inte en frivillig 

konsumtionsvana (SOU 2000:91). När en gravid kvinna röker medför det stor påverkan 

på fostret. Halterna av giftiga ämnen överförs och rökning under graviditeten kan leda 

till en rad risker för fostret såsom näringsbrist, att moderkakan lossnar och till och med 

fosterdöd (Wramner, 2010). Barnmorskorna inom mödravården har en nyckelroll då det 

är de som är de gravida rökarnas främsta kontakt (Folkhälsomyndigheten, 2009). Dock 

saknas specifikt material och riktlinjer för kvinnornas psykiska hälsa trots att rökning 

under graviditeten är förknippat med skam, skuld och ångest (Abrahamsson, 2004). Det 

beror på att den sociala normen i diskursen är att gravida inte ska röka och för att 

kvinnan själv inte var beredd på att det skulle vara så svårt att sluta (Hoek et al. 2014). 

Med hjälp av diskursteorin kan ett kritiskt förhållningssätt hållas, diskurser är det som 

sägs, skrivs samt våra attityder och dessa reflekterar oss själva, hur vi påverkas och 

förändras genom denna kommunikationsprocess (Nilsson, 2008). När diskursen om 

rökande gravida är oförlåtande och aggressiv leder det till att de sociala konsekvenserna 

för kvinnan är att hon bemöts av ilska. Hur den rökande gravida kvinnan föreställs i 

diskursen blir alltså de sociala konsekvenserna och därför är det viktigt att tydliggöra 

dessa diskursers föreställningar för att på så vis lyfta fram de attityder som cirkulerar i 

samhället. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att analysera diskurser i samhället om gravida som röker. 

Samt öka förståelsen för hur en diskursiv konstruktion skapar sanningar och kunskaper i 

samhället som i sin tur kan skapa sociala konsekvenser för rökande gravida kvinnor. 

Frågeställningar: 

- Hur föreställs rökande gravida kvinnor vara till beteendet? 

- Vilka sociala konsekvenser kan uppstå utifrån föreställningarna för de som röker under 

graviditeten? 

 

Studiens bidrag 

Denna studie är ett tillskott och stöd till yrkesverksamma som arbetar med 

förebyggande åtgärder. Exempelvis inom mödravården. Analysen bidrar till en ökad 

förståelse för hur diskursen kring rökande gravida leder till sociala konsekvenser för 

dessa. Denna kunskap är till nytta för att arbeta hälsofrämjande mot den psykiska 

ohälsan hos gravida rökare och att i dialog samtala om denna diskurs.  

Studiens bidrag bidrar även till att frambringa en förståelse för hur diskurser skapar 

normer samhället. 

 

Metod 

Kritisk diskursanalys  

De arbeten som publicerades av Foucault ansågs, av honom själv vara tillfälliga resultat 

av vad hans tankearbete hade lett honom till vid just den tidpunkten. Arbetssättet bestod 

av ett oavbrutet prövande och sökande efter hypoteser och uppslag där han använde sig 

av olika metoder för att genomföra sina undersökningar. Dessa undersökningar 

fokuserade inte på några förklaringar om varför något hänt eller uppstått, därför var han 

avståndstagande från orsaksförklaringar och sammanhang, alltid skeptisk och kritisk till 

attityden men även mot det egna materialet då problematiseringarna aldrig upphörde. 

Foucault var inte enbart en spekulerande teoretiker utan var noga med att uppfylla 

kravet om att arbeta empiriskt och gå till grundkällan, dock betonade han att den mest 

framgångsrika analysstrategin var att bearbeta texter som var framställda av mindre 

kända författare och vetenskapsmän. Inget dokument var mer betydelsefullt än något 

annat och alla texter var lika viktiga som material till problematiseringarna han utförde 

för att visa strategier till våra föränderliga subjektspositioner, inte enbart beskriva hur 

läget såg ut eller komma fram till någon sorts sanning (Nilsson, 2008). En sanning är 

inte möjligt att få fram eftersom man aldrig kan befinna sig utanför diskurserna och min 

uppgift är inte att komma bakom diskursen för att säga vad som är rätt eller fel, sant 

eller falskt. Jag analyserar det som har skrivits för att se vilka mönster som existerar i 

utsagorna och vilka sociala konsekvenser föreställningarna om verkligheten kan leda till 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Foucault menade på att sanning är en central 

kategori inom makten där man ser vilka effekter som uppkommer när något hålls för 

sant, hans skeptiska synsätt mot alla självklarheter och sanningar i samhället ledde till 

att alla områden kunde kritiseras, problematiseras, testas och ibland till och med 
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förändras. Å ena sidan kunde en del gränser och bestämmelser inte överträdas men å 

andra sidan var det en nödvändighet att agera som om de skulle kunna det, kanske 

kunde de i alla fall skjutas på. Foucault stod för att vi hela tiden påverkas, förändras och 

utvecklas av det vi studerar, att vi aldrig kan stå utanför det. Vi har formats och förståtts 

utefter vår historia och just därför kan vi förändra livsvillkoren vi lever efter, det är 

Michel Foucaults insats (Nilsson, 2008). 

Den som på allvar började använda denna metod var Michel Foucault (Winther 

Jörgenssen, Phillips, 2000), det som sägs eller skrivs inom en diskurs förändras över tid 

och jag som forskare försöker inte komma fram till någon sanning utan problematiserar 

och ifrågasätter det mörka och negativa. Det som värderas är hur barnet skadas av 

rökningen och inte hur kvinnan även är ett offer. Det metoden handlar om är alltså att 

kommentera, modifiera, kritisera och gärna citera. Kunskap är inte en avspegling av 

verkligheten utan olika kunskapsregimer som anger vad som är sant eller falskt och 

diskursanalysens syfte är således att klarlägga denna struktur, i detta fall vad som sägs 

om rökande gravida kvinnor. Och trots att det finns möjlighet till oändligt många 

utsagor inom varje diskurs så är de som framkommer inom olika områden ofta 

repetitiva och liknande varandra. Foucaults arbetssätt visar på att sanning är något som 

skapas diskursivt och skapar de subjekten som vi är (ibid.).  

 

Val av material 

Mitt val av material baseras mycket på att media spelar en stor roll i människans 

förståelse eftersom vi tillägnar en stor del av vår vakna tid till olika medier som 

exempelvis tv, radio och internet, vi får allt från nyheter till underhållning serverat och 

utvecklingen inom detta område har gått framåt i hög hastighet de senaste åren. Detta 

innebär att vi media påverkar oss i större grad. Media förmedlar samhällets 

hälsodiskurser och utgör en stor del av de kommunikativa processer där diskurser 

skapas och förändras eftersom de verkar i ett betydande kulturellt sammanhang. Media 

är en stor diskursbärare genom att upprepa föreställningar och resonemang om 

hälsorelaterade ämnen så att de framstår som det självklara, det normala eller såsom 

man bör vara. En person som är medveten om detta kan minska mediernas makt över 

våra tankar genom att vara en aning kritisk och även vaksam till hur hälsorelaterad 

information framställs och förmedlas i media (Sandberg & Möllerström, 2014). Att 

information till allmänheten i media har en central roll konstateras även inom forskning, 

det är mycket sannolikt att rökande gravida stöter på information i media som de 

påverkas av (Mello, 2015).  För att samla material till att studera diskursernas 

föreställningar inom ämnet gravida som röker valde jag att använda mig av sökmotorn 

Google. Jag eftersökte en vidd i materialet, det vill säga diskurser som är riktade mot 

och till gravida från olika källor på internet, källor som finns tillgängliga för alla. 

Eftersom jag hade ett riktat sökande och fokus efter vad som skrivs om rökande gravida 

började analysen av material redan här. Jag läste många artiklar och forum och valde ut 

de som passade till det jag skulle skriva om. Författare spelade ingen roll då detta inte är 

relevant för denna typ av studie. Jag använde mig av sökorden ”rökande gravida” och 

fick flera resultat, efter genomgång av några olika valdes fem stycken material ut med 

ett riktat sökande efter, som sagt, en vidd inom ämnet från flera arenor och aktörer. Ett 
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blogginlägg, ett foruminlägg, en insändare, en tidningsartikel samt en informationssida 

online. En presentation med länkar följer nedan, dock vill jag påpeka att detta är levande 

material som när som helst kan ändras eller försvinna från en dag till en annan, det finns 

därför inga garantier för att materialet kvarstår via länken. 

 

1. http://mama.nu/gravid-baby-2/gravid-men-fortsatter-roka-och-dricka/ 

Detta är en informationssida på en tidningen Mamas hemsida som riktar sig till gravida 

och föräldrar. Innehåller funderingar över varför man röker trots medvetenhet om 

riskerna. 

 

2. http://www.familjeliv.se/forum/thread/58487289-gravida-rokare 

Ur detta material analyseras en mindre del då detta foruminlägg är väldigt långt, även 

här kom antalet fem upp och de fem första sidorna av tråden valdes till analys. Vem 

som helst kan starta en tråd om vilket ämne som helst på familjeliv. Här är det en 

rökande gravid kvinna som själv startat diskussionen. 

 

3. http://idasmirakel.vimedbarn.se/gravid-roka/ 

Ett blogginlägg om ämnet till denna diskursanalys, även kommentarerna till inlägget 

analyseras.  

 

4. http://www.dn.se/goda-nyheter/rekordfa-roker-under-graviditeten/ 

Tidningsartikel ur Dagens nyheter angående det faktum att färre röker under 

graviditeten. 

 

 

5. http://norran.se/asikter/insandare/alska-dina-barn-mer-an-cigaretten-458787 

Detta är en insändare till en lokal tidning som ges ut i norra Västerbotten men som även 

finns på internet. 

 

Analys och bearbetning 

Under arbetets gång har främst två böcker använts för att kunna genomföra en kritisk 

diskursanalys och utgå från Foucaults diskursteori, Roddy Nilsson (2008) samt Winther 

Jörgensen och Phillips (2000) har gett verktygen till analysen och dess bearbetning. 

Arbetssättet liknar arbetssättet som används till innehållsanalys (ibid). Det systematiska 

arbetet började med att materialet skrevs ut i pappersform och lästes igenom två gånger. 

Därefter markerades de citat som beskrev föreställningarna i diskursen om rökande 

gravida. Dessa citat genomgick sedan ytterligare två granskningar utifrån 

frågeställningarna för att sålla bort de citat som inte var relevanta till analysen. Citaten 

skrevs in i datorn och under den processen framkom de tre kategorier som sedan blev 

rubriker till resultatanalysen. Dessa kategorier handlar om föreställningarna om vem 

den gravida rökaren är, att ha viljan till att sluta röka och vad dessa föreställningar leder 

till för sociala konsekvenser. Jag använde mig av färgkodning för att lättare hålla isär 

kategorierna och började sedan placera citaten i mindre stycken för att sammanhangen 

till analysen skulle vara lättare att se och förstå.  

http://mama.nu/gravid-baby-2/gravid-men-fortsatter-roka-och-dricka/
http://www.familjeliv.se/forum/thread/58487289-gravida-rokare
http://idasmirakel.vimedbarn.se/gravid-roka/
http://www.dn.se/goda-nyheter/rekordfa-roker-under-graviditeten/
http://norran.se/asikter/insandare/alska-dina-barn-mer-an-cigaretten-458787
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Etiskt förhållningssätt 

Då respekt för yrkesrollen och att hålla god forskningssed är av stor vikt att upprätthålla 

genom att inte förvanska materialet som anlyseras, att texterna hanteras med hänsyn 

samt att jag formulerar mig på ett akademiskt men begripligt sätt och inte förvränger 

något. Det är ett material som vem som helst kan ta del av, det finns där och eftersom 

det är offentligt behöver inte jag be om lov för att använda detta material. 

(Vetenskapsrådet, 2002). Enligt Foucault är det ointressant vem som har skrivit 

materialet och det är ett tankesätt som jag har använt mig av i denna diskursanalys 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

 

Resultatanalys 

Efter varje citatdel som är kursiverad finns en siffra som kopplas ihop med respektive 

material som finns listade i metoddelen. Materialet och analysen är strukturerade utifrån 

studiens frågeställningar.  

 

Den rökande gravida kvinnan. Vem är hon? 

Ofta är de unga, arbetslösa, studerar eller har blivit gravida oplanerat, dessa mammor 

har svårt att skiljas från cigaretten som ger dem en mikropaus i tillvaron [1]. Vad vi 

kan se hos kvinnorna som inte slutar att röka när de är gravida är att de är utsatta för 

flera stressfaktorer [1]. Är man bara barnet själv med ett minst sagt stormigt av och på 

förhållande med pappan och dessutom inte kan ta det ansvaret att man i alla fall slutar 

röka när man är gravid kanske man inte är redo att ge en ny människa ett liv [3]. 

 

Diskursen ovan visar konstruktionen av vem den gravida rökande kvinnan är. Hon är 

den unga arbetslösa eller studerande kvinnan som valt att ha oskyddat samlag och blivit 

gravid som följd. Hon beskrivs som ett barn som inte är redo för en föräldraroll samt 

som en stressad person som har svårt att skiljas från cigaretten som verkar som något 

avstressande, en paus i tillvaron som hon inte är stark nog att ge upp. Beror detta på att 

kvinnorna är unga och därmed inte tillräckligt ansvarsfulla? Är de utsatta för mer stress 

än äldre rent generellt? Eller är ekonomin sämre på grund av arbetslöshet/studier eller 

för att det oskyddade samlaget ledde till en oplanerad graviditet? Kvinnan ses som 

oansvarig på grund av att hon inte slutar röka, för att förhållandet med pappan inte är 

stabilt och därför är hon inte redo att bli mamma. Kvinnan som subjekt har diskursivt 

tillskrivits denna status där uttalanden som ovan blir till samhällets sanningar. 

 

Skambeläggningen kring rökande gravida är enorm [1]. Vad som också kan kännas 

orättvist som blivande mamma är att slumpen spelar roll – rökare får barn som inte är 

sjukare än andra, medan ”duktiga” gravida som sköter sig ändå får allergiska barn 

med astma eller adhd. Oavsett om vi inte har makt över livet som växer i magen, så har 

vi ändå det fria valet att röka. Och vi är väl alla ändå överens om att alla barn har rätt 

till en rökfri start i livet [1]. Jag rökte fem om dagen när jag var gravid men sa inget till 

barnmorskan [1]. Vill bara ha hjälp och stöttning att lägga av med skiten. Ångesten är 
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enorm [2]. Har nog slutat minst 10 ggr under denna graviditet. (Så nej jag kom inte 

plötsligt på det)[2]. Fast jag vill inte vara rökare [2]. 

 

Enligt diskurserna läggs mycket skam kring de rökande gravida. Hon ses som en person 

som inte sköter sig, hon är inte duktig som de ickerökande blivande mödrarna och 

avviker från normen om hur hon ska vara, det normala. På grund av denna skam ljuger 

kvinnan, hon vågar inte erkänna att hon röker då skam betyder att det inte bara är 

handlingen som i rökningen som är dålig utan hela kvinnan som person. Hon är 

medveten om skambeläggningen och har ångest över att hon inte klarar av att sluta med 

”skiten”. Dock finns en känsla av försvar i att hävda att det är orättvist att en del rökare 

får friska barn och de som inte röker kan få barn som drabbas av allergier, astma eller 

adhd. Diskursen konstaterar att alla är överens om att barnet har rätt till en rökfri start i 

livet och att det då är ett fritt val att röka.  

 

Det är helt sjukt! Om man inte kan sätta undan sina egna behov, som dessutom skadar 

sitt barn, hur ska man då kunna ta hand om en liten bebis [3]. Riskera barnens liv för 

sitt eget nöjes skull är ju lite ego [2]. När du bär ditt oskyldiga barn i magen som inte 

kan säga nej är det fruktansvärt själviskt att fortsätta förgifta din och ditt barns kropp 

[3]. Helt rätt, fimpa är det enda rätta förstår inte hur man kan göra tvärtom [3]. 

 

Diskursen beskriver den rökande gravida som någon som gör fel, har ett sjukt beteende, 

som skadar sitt eget barn medvetet och därför är hon oförmögen till att ta hand om det. 

Att göra något fel är huruvida de föreställningar som finns antyder att det är ett 

avvikande beteende, något som avviker från den samhälleliga normen. Det normala kan 

ses som att göra det rätta och dessa skillnader skapas mellan människor eftersom 

diskurserna formar oss. Hon beskrivs vidare som en egoist och en fruktansvärt självisk 

människa som förgiftar två personer varav en är oskyldig och inte kan säga nej. 

Diskursen beskriver då kvinnan som en individ som endast tänker på sig själv, som 

kanske egentligen inte vill ha något barn? Flera av de beteenden som tas upp är i 

Sverige brottsliga handlingar, exempelvis riskera ett barns liv eller förgifta någon.  

 

Ändå prioriteras rökningen [5]. Fattar inte heller hur man kan göra så, den enda 

slutsatsen jag kommer fram till är att dem älskar sig själva mer än sitt barn [3]. Skulle 

du vilja att någon tvingade i dig massa gifter/droger som skadade din kropp [3]?! Det 

kan tyckas aningen motsägelsefullt att först sätta ett barn till världen och sedan 

omedelbart försöka bidra till dess död efter bästa förmåga [5]. 

 

Den rökande gravida kvinnan föreställs som en mamma som prioriterar rökningen över 

allt annat och på grund av det tvingar hon i gifter/droger i sitt barn. Det är inte bara 

rökningen som prioriteras hon älskar även sig själv mer än barnet eftersom hon försöker 

bidra till dess död genom att fortsätta röka. Om vi vänder på kakan och tittar på vad de 

inte säger så skulle det vara att rökfria mödrar är de som prioriterar sina barn, skyddar 

de från gifter och älskar barnen mer än sig själva. Detta leder till en kunskap om att 

rökande gravida försöker skada sina barn och bör inte vara förälder.  
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Viljan att sluta 

Hade TS (trådstartaren) velat hade hon dag ett bett om hjälp. Av en läkare eller BM 

[2]. Där god hälsa ska råda för ett ofött barn måste alla föräldrar ta ansvar för att 

sluta röka. Innan graviditeten påbörjas [5]. Rökare bör välja bort sitt dagliga dödsgift 

om de vill kunna påstå att de älskar sina barn mer än sin tobak [5]. 

 

Enligt diskursen handlar ett rökstopp endast om vilja, inget fängslande beroende. Ett val 

man ska genomföra för att bevisa att kärleken till barnet är större än det till tobaken. 

Väljer hon inte bort cigaretterna tolkas det som hon har bestämt sig för att fortsätta röka, 

inte be om hjälp och inte ta ansvar för ett dödsgift som skadar det ofödda barnet. Det 

optimala borde dock vara att ta detta beslut innan graviditeten påbörjas, något som ses 

som en självklarhet. 

 

För henne var det enkelt att bestämma sig för att ta en paus även under den nuvarande 

graviditeten [4]. Det handlar inte om mig, utan om en annan persons liv. Det gjorde det 

mycket enklare att ta beslutet [4]. Kvinnor i Sverige vet att man inte ska röka under 

graviditeten [4]. Det är ett gyllene tillfälle att sluta röka under graviditeten. Då är 

kvinnorna oftast väldigt motiverade [4]. Beroendet tror jag inte längre på, allt är bara 

psykiskt, allt går bara man vill och har rätt motivation [3]. 

 

De fyra första citaten ovan är från en artikel där en kvinna tagit uppehåll från rökningen 

under graviditeten. I diskursen beskriver hon att det handlar om en annan persons liv så 

är det enkelt att ta beslutet att sluta röka under graviditeten. Artikeln fortsätter med 

andras åsikter och föreställningarna dessa uttalar är att alla kvinnor i Sverige vet att man 

inte ska röka därför är motivationen hög och det är viljan som gör så att hon kan sluta. 

Gör hon inte det så betyder det konkret att hon inte har viljan eller har inte bestämt sig 

för att sluta? Enligt diskursen så anses beroendet inte ha någon makt utan viljan och 

motivationen är nyckeln till att bli rökfri. 

 

Om man inte kan sluta med en last, om ett beroende är viktigare än sitt egna barn, då 

ska man inte ha barn enligt mig [3]. Tycker även att om man har bestämt sig för att bli 

mamma, vilket är ett nästintill livlångt ansvar som inte tar slut efter graviditeten, så 

tycker jag man ska fimpa för alltid [3]. 

 

I diskursen uppfattas rökningen som en last, det vill säga något som ses ha en negativ 

inverkan på personen i fråga (Sjögren & Györki, 2010).  Därför är det bara att sluta för 

något annat alternativ finns inte. Ska man bli mamma har man ett ansvar att fimpa för 

alltid eftersom föräldraansvaret är nästintill livslångt, inte bara råder under graviditeten 

och detta borde alla föräldrar ha tänkt igenom innan.  
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Sociala konsekvenser 

En gravid kvinna som röker är en syn som provocerar [1]. De allra flesta ser rött vid 

blotta tanken på att någon skulle dra några halsbloss med ett foster i magen [1]. ”Jag 

rökte under hela graviditeten med mitt första barn och det hände ingenting” får mig att 

koka inombords [3]. Och visst är det självklart [1]. 

 

Uppfattningarna och föreställningarna i diskursen leder till att åsynen av en rökande 

gravid kvinna provocerar. Den gravida kvinnan som troligen redan känner stor skam 

och drar sig undan möts av de sociala konsekvenserna i form av ilska och vrede. Det 

sista citatet ovan handlar om att det är självklart att man inte ska röka under graviditeten 

för att vi har så stor kunskap om riskerna idag.   

 

Kanske är det vår samtid, där självförverkligande, egentid och unna sig är heliga 

ledord, som får oss att slira på rekommendationerna [1]?  

 

Sammanhanget till detta citat är när det diskuteras om varför rökningen fortsätter under 

graviditeten.  Enligt diskursen så kan alla relatera till att självförverkligande, egentid 

och unna sig är något heligt och lyxigt i vardagen. Här blir diskursen mer reflexiv och 

en förklaring till varför det förekommer rökning under graviditeten diskuteras. Att 

tankar som ”en cigarett inte är kan vara så farligt” kan vara hur kvinnan tänker och att 

det är därför det kan ”sliras på rekommendationerna”?  

 

Det är så tabubelagt att röka [4]. Jag förstår verkligen inte hur man kan ta upp och 

tända en cigarett och föra den till munnen trots att man vet att man har ett liv inom sig 

som växer [3]. Tycker synd om barnet i hennes mage [3]. Skada sig själv är upp till var 

och en men jag skulle iaf inte kunna förlåta mig själv om det visade sig att mitt barn 

hade tagit skada av att jag inte kunde tygla mitt begär [3].  

 

Tabu innebär att det är något som ses som förbjudet och bannlyst (Sjögren & Györki, 

2010). Diskursen visar att omgivningen fokuserar på barnet och det spelar ingen roll om 

kvinnan skadar sig själv genom rökningen men barnet är den individ som är av 

betydelse. Diskursen visar att det är skamfullt att röka under graviditeten med brist på 

empati då föreställningen är att kvinnan som gör detta inte har något värde. Det ses som 

en självklarhet att tygla sitt begär inget som det ska behövas kämpa med. 

 

Varför sluta nu när du kanske redan gjort skada? Följ ditt beslut hela vägen istället, sen 

får du förklara för ditt barn varför dom är som dom är senare i livet [2]. Finns det 

nånting att uppmuntra? Finns det nånting som inte är värt att nedvärdera [2]. Men som 

sagt, det finns ju dom som överlever. Din unge kanske är en av dom? Vem vet [2]? 
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Diskursen ovan visar den sociala konsekvensen att mötas av sarkasm när den gravida 

rökaren ber om stöd och hjälp. Sarkasm ses ofta som ett hånfullt sätt att poängtera något 

till exempel som att kvinnan inte har kunskapen eller inte förstår. Följderna utav detta är 

ännu mer skam då hon ändå varit sårbar nog att be om hjälp, kommer hon våga göra det 

igen eller tystnar hon och skammen ökar? 

 

Sammanfattning resultatanalys  

Enligt diskurserna i denna analys föreställs den rökande gravida kvinnan som en 

stressad, ung, arbetslös eller studerande kvinna som oplanerat har blivit gravid. 

Skammen som rökandet ger växer i kapp med magen och röker hon trots att hon inte 

vill så kan hon ljuga om det. Skammen blir tyst men kan ibland komma på tal som 

försvar eller bortförklaringar baserat på personliga erfarenheter som exempelvis att det 

är värre för barnet om hon istället för att röka är stressad eller att hon vet flera som rökt 

under graviditeten och ändå fått friska barn. Föreställningarna säger också att kvinnan är 

extremt egoistisk och självisk, prioriterar sin tobak och älskar cigaretterna samt sig själv 

mer än sitt eget barn. Hon behöver bara besluta sig för att sluta röka och då gör man det 

bara. Diskursen visar att om kvinnan fortsätter att röka eller inte ber om hjälp betyder 

det oavkortat att hon inte har viljan till att sluta trots att forskning (Agerberg, 2004) 

bevisar att beroendet är en sjukdom där nikotinet har kidnappat hjärnan och kvinnan 

fortsätter röka fast hon inte vill. Detta faktum betyder då det motsatta, att det inte är ett 

fritt val kvinnan har. Avslutningsvis berättar diskursen att den rökande gravida kvinnan 

ska känna så stort ansvar så hon redan innan graviditeten slutar röka och fortsätter vara 

rökfri resten av livet, med det sagt ska det heller inte inträffa oplanerade graviditeter i 

någon grupp i samhället. 
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Diskussion 

 
Metoddiskussion 

Metoden som valts till denna studie är kritisk diskursanalys då syftet var att studera 

föreställningar om gravida rökare och vad denna diskurs kan leda till för sociala 

konsekvenser. Diskursanalys passar till syftet eftersom det är det skrivna, som finns 

tillgängligt för alla och de attityder som riktas mot dessa kvinnor som ska analyseras 

och ses oavsett om det är vetenskapligt eller inte. Detta innebär konkret att vi påverkas 

av mycket mer än vetenskap. I annan kvalitativ forskning som exempelvis 

intervjustudier är det upplevelserna som är i fokus vilket inte passar till denna typ av 

studie. Efter att ha tagit del av kunskap om Foucault och hans synsätt via föreläsningar 

och från litteratur, däribland Winther Jörgensen och Phillips (2000) samt Roddy Nilsson 

(2008) lärde jag mig att sanningarna runt oss ger kunskap genom en diskursiv 

konstruktion. Specifikt för Foucault är att han tar upp det mörka och sociala 

konsekvenser som det leder till och därför kunde jag ta hjälp av teorin för att genomföra 

detta arbete. Problem som har framkommit genom att analysera kritiskt är att flera nya 

frågor som inte går att få svar på utan vidare forskning dyker upp, exempelvis hur 

föreställningarna i samhället har blivit så anklagande trots det forskningen visar om hur 

svårt det kan vara att komma ur ett beroende. Andra hinder har varit att förhålla sig 

vetenskapligt till diskurserna då det inte är möjligt att befinna mig utanför dem men att 

ändå kunna se och arbeta för båda sidorna av myntet. Brister med den här typen av 

forskning jämfört med kvantitativa studier, exempelvis enkätundersökning är att det 

kvantitativa resultatet kunde visa om diskurserna skiljer sig åt mellan olika delar av 

landet. Dock är materialet i denna uppsats inte påverkat av var föreställningarna 

kommer ifrån då internet med öppna forum, bloggar och artiklar finns att läsa var du än 

befinner dig.  Något som också är en brist att diskursanalys ännu är en forskningsmetod 

som det diskuteras och finns mindre kunskap om än den kvantitativa. Det har varit en 

utmaning att stå fast vid mitt val av metod och argumentera för den. Dock finns inte 

intresset av att mäta någonting samt att syftet är återigen att inte komma fram till någon 

sanning utan att visa på hur diskurserna ser ut, lär, formar oss och skapar sociala 

konsekvenser.  

 

Resultatdiskussion 

Enligt diskurserna i denna analys ses den gravida rökaren som en ung kvinna som inte 

har något arbete och är för ansvarslös för att kunna ta hand om ett barn. Hon föreställs 

också som stressad, egoistisk och en elak person som prioriterar sig själv och 

cigaretterna före allt annat och att hon väljer att skada sitt ofödda barn.  Forskning visar 

på att det är en större andel av de rökande gravida som är unga, arbetslösa eller 

studerande (Folkhälsomyndigheten, 2014). En oplanerad graviditet tillsammans med 

ovanstående faktorer kan leda till ökad stress. Vid denna kritiska analys framkommer 

flera frågor som endast går att spekulera i. Exempelvis om det är åldern som avgör hur 

ansvarsfull en blivande mamma är och om åldern även är en faktor till att vara mer 

utsatt för stress än äldre eller om det är ekonomin och en oplanerad graviditet som är 

avgörande. Diskursen om ansvarsfullhet leder dock in på att tänka igenom beslutet om 
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att skaffa barn innan graviditeten redan är verklighet. Men när är då ”innan”? Är det 

innan det oskyddade samlaget eller före kondomen som sprack eller innan p-pillret 

glömdes bort en dag? Detta kan vara en diskussion om föräldraansvaret generellt och 

om det, oberoende om du är rökare eller ej går att leva upp till den norm som finns idag. 

Flera vet inte om sin graviditet förrän testet visar positivt, andra inte förrän 

förlossningen redan är igång. Är dessa människor värda ett barn?  

 

Det diskurserna beskriver är att ett rökstopp i samband med graviditet endast handlar 

om vilja, ett beslut som måste tas och att beroendet eller svårigheter att sluta är lika med 

en ovilja att sluta. Den vetenskapliga sidan (Agerberg, 2004) berättar dock om ett 

mycket starkt beroende, en kidnappad hjärna som gör att känslan av att vara sig själv 

bara infinner sig när nikotinet tillförs. En sjukdom som är lika svår att få stopp på som 

ett alkohol- eller narkotikaberoende och bevisar inte att kvinnan medvetet vill skada sitt 

väntade barn (ibid). Detta visar att även om viljan, kunskap och motivation är 

närvarande så är det inte en självklarhet att bara kunna sluta när man blivit gravid. Ett 

reflexivt tänkande förekommer i en del av diskursen, detta förklarar Winther Jörgensen 

och Phillips (2000) som att en tanke väcks om att de föreställningar man har eller hör 

bara är en version av det hela och därmed inte den sanningen man kanske trodde från 

början. 

 

Skambeläggningen mot rökande gravida är stor inom den rådande diskursen. De 

negativa föreställningarna om kvinnorna avlöser varandra. Den gravida rökaren ljuger 

om rökvanorna och är inte duktig som andra icke rökande gravida. Det är inte bara 

hennes rökvanor som är dåliga utan på grund av dessa ses hela kvinnan som dålig. 

Forskning visar att skambeläggningen fungerar då stor skam bland rökande gravida är 

vanligt (Abrahamsson, 2004). Skammen är ofta tyst vilket leder till att den ökar och 

dess enda motgift är empati (Brown, 2012). Empati är närvarande i diskurserna men då 

endast riktat mot det ofödda barnet. Stigmatisering, fientlighet och negativa attityder 

mot rökning och rökare ökar och intensifieras generellt då rökaren är gravid 

(Wiggington & Lee, 2012). Brown (2012) berättar att alla människor bär på skam, ont, 

gott, mörker och ljus men om vi inte tar tag i skammen och våra svårigheter kommer vi 

börja tro att det är något fel på oss. Att vi inte är ”good enough” eller att vi börjar agera 

utifrån dessa tankar vilket föder ännu mer skam. För att vända detta och göra något åt 

skammen samt få motgiftet i form av empati måste vi visa oss sårbara, det vill säga be 

om hjälp och prata om skammen så den inte blir destruktiv (ibid). Därför ställer jag mig 

frågande till att föreställningarna inte relaterar till skammen och att i och med det, ett 

reflexivt tänkande och mer ärlig kommunikation skulle mer empati kunna tillföras till 

detta känsliga ämne exempelvis genom de kvinnor som lyckats sluta röka. Även 

barnmorskorna har en viktig uppgift som Abrahamssons (2004) forskning styrker 

ytterligare då hon menar att det är en utmaning att börja arbetet utifrån kvinnans 

synvinkel. Det krävs att den gravida får utrymme och möjlighet till att öppna upp sig 

och tala, istället för att bli talad till om vad som är bäst kan den gravida själv resonera 

sig fram till hur hon ska bli rökfri och sätta ord på sina tankar. Barnmorskan bör då ha 

förmågan att vilja lyssna samt tro på att kvinnan vill ge sitt barn en rökfri start (ibid). 
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I diskursen där kvinnor som lyckats sluta röka under sin graviditet besvarar frågan om 

varför alla inte slutar säger de att andra tänker att en cigarett inte är kan vara så farligt 

och att det därför kan sliras på rekommendationerna. De rekommendationer som finns 

över hela världen på grund av att det är vetenskapligt bevisat att rökning ger barnet i 

magen näringsbrist och får i sig alla skadliga och giftiga ämnen från cigaretterna som i 

sin tur kan leda till flera skadeeffekter, till och med fosterdöd (Wramner et al. 2010). 

Ändå finns föreställningar om att det är något lättvindigt att slira på 

rekommendationerna?  

 

De sociala konsekvenserna med dessa föreställningar leder till är att den rökande 

gravida kvinnan kan bli bemött av ilska, hånfull sarkasm och brist på empati. Svaret på 

varför de benämns så hårt kan vara för att betona riskerna med rökning under 

graviditeten ännu mer då det är så självklart i diskursen att rökning inte ska förekomma 

under graviditet, men ändå gör den det.  

Omgivningens diskurser riktar oro, värde och empati till barnet medan kvinnan ses som 

avvikande och hennes kapacitet som förälder blir ifrågasatt eftersom det inte motsvarar 

samhällets krav och sanningar på barnvård och barnuppfostran. Bilden av balanserade, 

friska barn till följd av en kompetent förälder står kraftfull genom vår tid och historia, 

skammen som givna bilden av normalitet ger. Genom förväntningar om hur både barn 

och föräldrar ska uppföra sig (Börjesson & Palmblad, 2010). 

 

Den sociala konsekvensen att mötas av sarkasm när den gravida rökaren ber om stöd 

och hjälp är intressant eftersom sarkasm ofta ses som ett hånfullt sätt att poängtera 

något, exempelvis som att kvinnan inte skulle ha kunskapen eller inte förstår vad som 

kan hända. Dock visar forskning gång på gång att kunskapen finns bland hela 

befolkningen men att det fysiologiska beroendet och vanorna kan hindra rökstoppet, 

inte att det brister i kunskap (Agerberg, 2004). 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

20 

 

 

 

Slutsats 

Den psykiska ohälsan för rökande gravida kvinnor som dessa föreställningar och sociala 

konsekvenser ger tas inte tillräckligt i beaktande i hälsofrämjande arbete och 

förebyggande åtgärder idag trots att rökning och dess beroende är ett stort 

folkhälsoproblem. Min förhoppning är att de som arbetar med detta, främst inom 

mödravården kan finna denna analys som ett stöd till vidareutveckling då den ger en 

inblick i hur föreställningarna och attityderna ser ut. Efter denna uppsats har min 

förståelse för samhällets diskurser och sanningar inom denna kontext vidgats och jag 

hoppas kunna föra detta vidare till de som tar del av den. Genom problematisering och 

analys har jag besvarat frågeställningarna och uppfyllt syftet som har varit att analysera 

diskurser i samhället om gravida som röker samt öka förståelsen för hur den diskursiva 

konstruktionen skapar både sanningar, kunskaper och ger sociala konsekvenser. Min 

mening har aldrig varit att komma fram till någon ny sanning utan att visa på hur 

diskurserna ser ut och verkar inom samhället, genom media samt skapa förståelse för 

hur våra sanningar, vår verklighet är diskursivt konstruerad. 

 

 

Till vidare forskning 

Denna analys har visat på hur diskursen kring de rökande gravida ser ut, Det är ett 

faktum att dessa ilskna föreställningar finns, att dessa kvinnor upplever mycket skam 

och att beroendet inte ses som en sjukdom. Vidare kvalitativ forskning inom området 

tobaksavvänjning för gravida är nödvändig, exempelvis intervjustudier av blivande 

mödrar och barnmorskor som arbetar inom mödravården så att upplevelserna av 

besöken framkommer mer från båda håll samt att en effektiv kommunikationsstrategi 

kan byggas upp.  
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