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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att skapa förståelse för hur man kan motivera individer med 

utländsk bakgrund till att sluta använda tobak. Studien undersökte vilka uppfattningar 

dessa individer kan ha om tobaksrelaterade hälsorisker och vilka anledningarna kan vara 

till att dessa individer röker. Metoden som användes är av kvalitativ ansats, som är 

induktiv och tolkande. Datainsamling skedde med hjälp av systematiska 

litteraturöversikter som analyserades med hjälp av en metaetnografi. Resultatet visar att 

individer med utländsk bakgrund underskattar tobaksrelaterade hälsorisker och har en 

positiv inställning till tobak. Familjeutmaningar, stress, ångest, nöje och lycka är de 

ledande motiven för tobaksbruk bland dessa individer. Brist på kunskap om 

tobaksrelaterade hälsorisker leder till mindre motivation till att sluta röka. Slutsatsen av 

denna studie påvisar att för att kunna motivera individer med utländsk bakgrund till att 

sluta röka är det viktigt att utveckla insatser för att öka deras kunskaper om tobakens 

hälsorisker.  

 

Nyckelord: tobaksbruk, tobaksavvänjning, individer med utländsk bakgrund, 

motivation, kunskap om hälsa  

Keywords: tobacco use, tobacco cessation, immigrants, motivation, health knowledge  
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Inledning 

Idag är Sverige ett mångkulturellt land med människor som härstammar från olika 

länder (Migrationsverket, 2015). För att kunna skapa jämlik hälsa på lika villkor för alla 

individer oavsett bakgrund är det viktigt att anpassa hjälpmedel till individernas olika 

behov (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Tobak är ett välkänt hot mot hälsan som kan 

orsaka minst 58 olika sjukdomar (ibid). Bland personer med utländsk bakgrund följer 

tobaksvanor från hemlandet oftast med till det nya landet. Det kan ta väldigt långt tid 

för individen att anpassa sig till det nya samhället, vilket leder till bland annat 

svårigheter med att bryta ohälsosamma vanor (Socialstyrelsen, folkhälsorapport, 2009).  

Det har visat sig att individer med utländsk bakgrund många gånger har låg utbildning 

och inkomst (Rostila & Toivanen, 2012).  Dessa individer får en låg socioekonomisk 

status vid mötet av det nya landet. Detta kan också bero på språkliga hinder som leder 

till att individen får svårigheter att integreras på arbetsmarknaden (ibid). 

Individer med låg kunskap om hälsa löper större risk till att engagera sig i 

ohälsosamma vanor, till skillnad från individer som har mer kunskap om hälsa (ibid).  

För att minska tobaksanvändningen och uppmuntra avvänjning menar Stewart et al, 

(2014); Golechha, (2016) att det är viktigt att införa offentliga utbildningar med syfte att 

öka individernas kunskaper om tobakens hälsorisker. En användbar modell vid 

tobaksavvänjning är den transteoretiska modellen som beskriver förändringen av ett 

beteende. Innebörden av modellen förklaras under bakgrundsavsnittet. Modellen 

utvecklades från början för rökavvänjning, men används idag inom olika hälsorelaterade 

områden (Prochaska & DiClemente, 1983). Fördelen med den transteoretiska modellen 

är att den går att anpassa och forma efter varje individs behov. Prochaska & 

DiClemente, (1983) menar att beteendeförändring är en process som sker över tid och 

som innefattar sex olika stadier. Vidare menar Prochaska & DiClemente, (1983) att 

individens mottaglighet för en förändring beror på vilket stadium individen befinner sig 

i. 

 Denna studie undersöker resultaten i trovärdiga studier för att skapa förståelse för 

hur man kan motivera individer med utländsk bakgrund till att sluta använda tobak. 

Studien undersöker även vilka uppfattningar dessa individer har om tobaksrelaterade 

hälsorisker och vilka anledningarna är till att många använder tobak enligt granskade 

studier?  
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Bakgrund 

Nedan presenteras uppdragsgivaren, definition av begrepp, socioekonomiska skillnader 

bland individer med utländsk bakgrund, tidigare forskning, en kort sammanfattning om 

avsnittet tidigare forskning och slutligen presenteras och förklaras den transteoretiska 

modellen.  

 

Uppdragsgivare  

Denna studie har, i uppdrag av Folkhälsoenheten i Uppsala, fått undersöka tidigare 

forskning gällande tobaksbruk bland individer med utländsk bakgrund. Studien är 

ämnad att användas som en grund till att sedan kunna anpassa insatser och motivera 

individer med utländsk bakgrund att sluta röka. Folkhälsoenhetens roll är att se till att 

primärvården och hela hälso- och sjukvården arbetar hälsofrämjande och förebyggande. 

Deras arbete innefattar allt från utbildningar och informationsspridningen till 

handledning och metodutveckling.  

 

Begreppsförklaring  

I denna studie innebär begreppet individer med utländsk bakgrund att individen är 

bosatt i ett annat land än hemlandet. Ett exempel kan vara att en individ kommer från 

Syrien men är bosatt i Sverige, Syrien är i det här fallet hemlandet. Individer med 

utländsk bakgrund är i denna studie individer som kommer från Grekland och Mena- 

områden, vilket innebär hela mellanöstern. Begreppet låg socioekonomisk status 

innebär i den här uppsatsen att individer har låg utbildning och låg inkomst. Med låg 

utbildning menas att individer inte har en högskoleutbildning. Vissa individer kan ha 

gymnasieexamen men anses alltså i denna uppsats som lågt utbildade. Med låg inkomst 

menas att individens hushållsinkomst understiger 60 % av medianvärdet med hänsyn till 

hushållets försörjning. Medianvärdet låg på 213 700 kr år 2012 (Statistiska 

centralbyrån, 2012). 

Denna definition av begrepp gäller enbart för denna uppsats. De valda artiklarna kan ha 

en annan definition eller avse annat med begreppen. Detta kommer att nämnas under 

delen metoddiskussion för att undvika missuppfattningar.  
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Socioekonomiska skillnader bland individer med utländsk bakgrund  

Det har visat sig att socioekonomiska skillnader bland dessa grupper och inrikes födda 

individer i Sverige till viss del klargör hälsoskillnader (Rostila & Toivanen, 2012). Vid 

jämförelse av hög och låg utbildning har man kunnat se att 9 % bland högutbildade män 

och kvinnor röker dagligen, jämfört med 28 % bland lågutbildade kvinnor och 21 % 

bland män (SCB, 2007). Bland individer med hög utbildning och hög ekonomisk status 

har individerna tagit till sig information om tobakens hälsorisker och därmed minskat 

sin rökning. Däremot är det bland individer med dålig ekonomi, låg utbildning och som 

lever i svåra livsförhållanden där tobaksbruk förekommer som mest (Statens 

folkhälsoinstitut, 2009). Bland män med utländsk bakgrund röker ca 27 % dagligen, 

jämfört med 13 % bland inrikes födda män (SCB, 2007). Bland kvinnor med utländsk 

bakgrund röker ca 18 % dagligen och bland inrikes födda röker ca 16 % dagligen (ibid). 

Bland män är det nästan dubbelt så många med utländsk bakgrund som röker i 

jämförelse med inrikes födda män. Däremot är det nästan ingen skillnad bland kvinnor 

med utländsk bakgrund och inrikes födda.  

På 1980- talet var daglig rökning mycket vanligare bland individer med utländsk 

bakgrund än bland infödda svenska individer. Bland män gäller detta fortfarande, 

däremot är det en förändring bland kvinnor. Från mitten av 1990- talet och framåt är det 

kvinnor som är födda i Sverige men har föräldrar med utländsk bakgrund som röker i 

större utsträckning (ibid).   

 

Tidigare forskning  

Nedan presenteras tidigare forskning. Alla studier som har inkluderats i detta avsnitt 

används endast som tidigare forskning och ingår alltså inte i metaanalysen.  

 

Tobaksbruk bland individer med utländsk bakgrund  

Cigaretter och vattenpipa är de mest förekommande tobaksformerna bland individer 

med utländsk bakgrund. Vattenpipa har ett ursprung i mellanöstern och den indiska 

subkontinenten och är även känd som shisha eller nargile på arabiska, vilket är en 

månghundraårig metod för rökning av tobak (Ward et al, 2015; Akl et al, 2013). Flera 

individer som röker vattenpipa uppfattar den som mindre skadlig än cigarrettrökning 

(Ward et al, 2015). Men det finns växande bevis på att användningen av vattenpipa är 
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sammankopplat till sjukdomar som lungcancer, luftvägssjukdomar, hjärt- och 

kärlsjukdomar, låg födelsevikt och tandlossning (Ward et al, 2015; Akl et al, 2013). 

Vattenpipa levererar stora mängder av nikotin till kroppen vilket kan skapa ett beroende 

i fortsättningen. Ett vattenpipapass tillför en nikotin dos till kroppen som motsvarar ca 

10 cigaretter (Ward et al, 2015). De vanligaste motiven för vattenpipa rökning har visat 

sig vara umgänge, avkoppling, nöje och underhållning. Ett speciellt motiv för individer 

från mellanöstern var kulturell identitet. Individerna menade att genom att röka 

vattenpipa tillsammans med andra som tillhör samma kultur, ökar känslan av 

samhörighet (Akl et al, 2013). Det är även mer acceptabelt för kvinnor i mellanöstern att 

röka vattenpipa än att röka cigaretter. Detta eftersom vattenpipa uppfattas som mindre 

skadligt än cigaretter och inte beroendeframkallande (ibid). Det är viktigt att införa 

hälsoupplysningar för att upplysa individer om de skadliga hälsoeffekterna som 

vattenpipa orsakar. Beteendebehandling med liknande strategier som de som visat sig 

vara effektiva för cigarett rökare, kan vara effektivt även för vattenpiparökare (Ward et 

al, 2015; Akl et al, 2013).  

Individer som har lite kunskap om hälsa är mer benägna till att engagera sig i 

ohälsosamma beteenden, jämfört med individer med mer kunskap om hälsa. Det är av 

stor betydelse att skapa hälsofrämjande insatser för att minska den ökande bördan av 

kroniska sjukdomar som orsakas av tobak. Sådana sjukdomar är bland annat hjärt- och 

kärl sjukdomar, cancer och lungsjukdomar (Stewart et al, 2014; Golechha, 2016). De 

främsta verktygen för tobaksavvänjning är genom ökad medvetenhet om hälsoriskerna. 

Därför anses offentlig utbildning som en del av arbetet till att båda förhindra tobaksbruk 

och uppmuntra tobaksavvänjning. Ökad upplysning om tobakens skadliga hälsoeffekter 

kan leda till högre nivåer av kunskap om skadorna, vilket i sin tur kan motivera rökare 

till att sluta (Stewart et al, 2014; Golechha, 2016).  

Individer med utländsk bakgrund och låg socioekonomisk status har oftast mindre 

kunskap om hälsan. Dessa individer har vanligen en hög tobaksförbrukning och 

upplever svårigheter med att sluta (Stewart et al, 2014; Christiansen et al, 2015).  Enligt 

Stewart et al, (2014) rapporterade dessa individer ofta skuld och skam på grund av 

bristande kunskap. Känslan av skam och skuld kan även leda till att individer upplever 

brist på kontroll, vilket kan förhöja symptomen av depression. Det är därför viktigt att 

skapa förståelse om sambandet mellan låg kunskap om hälsa och depression bland dessa 

grupper (ibid). I studien av Stewart et al, (2014) intervjuades individer privat för att 

undersöka vad de upplevde gällande socialt stöd, låg kunskap om hälsa och 
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tobaksavvänjning. Under mötet fick de berätta om sina erfarenheter av att inte ha 

kunskap om hälsa. Det visade sig att gruppbehandlingar kan minska upplevd skam, 

eftersom bristande kunskap normaliseras i en grupp enligt individerna själva. Det är 

viktigt att insatser riktas mot att skapa bättre socialt stöd och involvera familj och 

vänner i behandling för dessa individer. Sådana insatser kan leda till ett friskare 

beteende särskilt till tobaksavvänjning (Stewart et al, 2014; Golechha, 2016; 

Christiansen et al, 2015).  

I studien Christiansen et al, (2015) genomfördes en kort intervention för individer 

med låg socioekonomisk status. Personer med kunskap om motiverande samtal 

anlitades. Sedan ringde man upp människor och frågade om exempelvis jobb, utbildning 

och om de rökte. Därefter försökte man motivera dem till att gå vidare och på egen hand 

söka hjälp för tobaksavvänjning via en telefonlinje som de blev tipsade om i samband 

med samtalen. Syftet med interventionen var att undersöka om dessa individer skulle 

kunna gå vidare och söka hjälp via en telefonlinje efter att ha blivit motiverade. Det 

visade sig att individer som deltog i interventionen fick ökad motivation till att sluta 

röka, attityder och föreställningar om tobak ändrades och sannolikheten att rökare skulle 

sluta ökade (Christiansen et al, 2015). Det är viktigt att anpassa interventioner till 

individer som inte är motiverade från början till att sluta röka för att uppnå positiva 

resultat (ibid). För att nå ett bra resultat bör insatser genomföras med fokus på sociala, 

attitydmässiga och miljömässiga faktorer (Christiansen et al, 2015; Golechha, 2016).  

I en annan studie intervjuades individer med utländsk bakgrund och låg 

socioekonomisk status för att avgöra vilket stöd dessa behöver för att sluta röka. 

Diskussioner infördes för att undersöka vad deltagarna kände och tänkte gällande 

befintliga tjänster och produkter för tobaksavvänjning (Glover et al, 2012). De flesta 

deltagarna kände till olika slutaröka telefonlinjer, tuggummi och nikotinplåster. 

Däremot hade de lite kunskap om andra tjänster och produkter som exempelvis 

gruppbehandlingar, motiverande samtal och olika pågående interventioner för 

tobaksavvänjning. Deltagarna hade en viss kunskap om hälsoriskerna med tobak, men 

visste inte hur och till vilken grad tobak kan påverka kroppen (ibid). De hade en önskan 

om att få tillgång till ett bredare utbud av tjänster för tobaksavvänjning och att få mer 

information gällande hälsoriskerna med tobak (ibid). De behöver känna till olika 

effektiva metoder för tobaksavvänjning och ha kunskap om säkerhet och kostnad för 

samtliga tobaksavvänjnings metoder. Stödet för att sluta röka bör även vara mer 

praktiskt och kulturellt anpassat (Christiansen et al, 2015; Glover et al, 2012). 
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Sammanfattning av tidigare forskning  

Sammanfattningsvis visar samtliga studier att individer med utländsk bakgrund och låg 

socioekonomisk status har lite kunskaper om hälsoriskerna med tobak och behöver 

därför bli upplysta om dem (Stewart et al, 2014; Golechha, 2016; Christiansen et al, 

2015). Dessutom visar studierna att insatser bör vara kulturellt anpassade för att nå 

dessa grupper. När interventioner anpassas efter en viss grupp av individer är 

sannolikheten större att interventionen leder till positiva resultat. Ett exempel är att 

samla individer i grupper med liknande svårigheter för att tillsammans kunna uppnå ett 

mål. Genom att öka medvetenheten om riskerna med tobak kan leda till att individerna 

känner sig motiverade till att ändra sitt beteende (Glover et al, 2012; Christiansen et al, 

2015; Golechha, 2016; Stewart et al, 2014). Tidigare forskning har även visat att många 

anser att vattenpipa är mindre skadligt än cigaretter. Därför bör de skadliga effekterna 

av vattenpipa uppmärksammas mer bland dessa individer för att öka medvetenheten om 

de skadliga effekterna (Christiansen et al, 2015; Ward et al, 2015; Akl et al, 2013).  

 

Transteoretiska modellen  

Den transteoretiska modellen är en av de mest använda modellerna vid förändring och 

beskrivning av ett beteende. Modellen utvecklades från början för rökavvänjning, men 

har under åren även använts inom andra hälsorelaterade områden (Prochaska & 

DiClemente, 1983). De amerikanska forskarna Prochaska och Diclemente utvecklade 

den transteoretiska modellen i början på 1980-talet. Forskarna startade arbetet med en 

analys av teorier som hade använts för beteendeförändring inom psykoterapi. 

Modellen kan vara användbar för tobaksavvänjning då den beskriver förändring av ett 

beteende i olika steg. Genom att veta vilket steg individen befinner sig på kan insatser 

utvecklas och anpassas efter individens behov.  

    Den transteoretiska modellen innefattar sex olika stadier, därför ses 

beteendeförändring som en process som utförs över tid. Den första är förnekelsestadiet, 

vilket innebär att individen varken har intresse för eller avsikt att förändra sitt beteende. 

Anledningen kan vara att individen har för lite kunskap om riskerna med de pågående 

beteendena eller att individen på egen hand har försökt ändra på sitt beteende men har 

misslyckats. I detta stadie kan även individer förneka sitt beteende och vill därför inte 

läsa eller tala om det (ibid).  
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Det andra stadiet är begrundandestadiet, som innebär att individen har för avsikt att 

förändra sitt beteende inom de närmsta sex månaderna. Individen förstår att den har ett 

dåligt beteende och börjar fundera över hur den ska bli av med problemet. Många 

fastnar på begrundandestadiet under en lång tid utan att gå vidare. Därefter kommer 

förberedelsestadiet, vilket innebär att individen har planer på att förändra sitt beteende 

inom väldigt snar framtid, och även ha en plan för genomförandet. Insatser kan införas 

under detta stadie med fördel då individen är villig att förändra sitt beteende (ibid).  

Sedan följer det fjärde handlingsstadiet, vilket betyder att individen har gjort en 

förändring under sex månader. Individen kan i detta stadie uppleva att den uppnått en 

beteendeförändring. Det är därför viktigt att handlingsstadiet endast bedöms som en del 

i beteendeförändringsprocessen. Det näst sista stadiet är aktivitetsstadiet, som innebär 

att individen har ändrat sitt beteende i mer än 6 månader. I denna stadie är det viktigt att 

individen ständigt ser det positiva med förändringen för att undvika återfall. Det sista 

stadiet är vidmakthållandestadiet vilket innebär att individen har ändrat sitt beteende 

helt och hållet. Individen är säker på att det gamla beteendet inte kommer att upprepas 

oavsett situation (ibid). Beteendeförändringsprocessen är inte en linjär process utan har 

formen av en cirkel. Detta betyder att förflyttningar mellan stadierna kan ske både 

framåt och bakåt. Återfall är därför en vanlig och förekommande del i processen (ibid). 

Det är viktigt att veta i vilket förändringsstadium individen befinner sig för att kunna 

anpassa insatserna efter individens behov (ibid).  

 

 

Problemformulering 

Tobak är ett stort folkhälsoproblem i Sverige som orsakar en rad olika sjukdomar så 

som hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och cancer (Socialstyrelsen, 

folkhälsorapport, 2009). Individer som kommer från andra delar av världen tar oftast 

med sig sina tobaksvanor till det nya landet (ibid). Under år 2015 kom cirka 163 000 

personer till Sverige från Syrien och andra delar av mellanöstern och Afrika på grund av 

krig och oroligheter i länderna. Aldrig tidigare har så många kommit till Sverige 

(migrationsverket, 2015). Individer med utländsk bakgrund och låg socioekonomisk 

status har oftast låg kunskap om hälsa, vilket kan leda till en högre tobaksförbrukning 

(Stewart et al, 2014).  Enligt Rostila & Toivanen, (2012) kan socioekonomiska 

skillnader bland individer med utländsk bakgrund och inrikes födda individer förklara 

en del hälsoskillnader. De främsta verktygen för att förebygga rökning är genom ökad 
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medvetenhet om tobakens hälsorisker (Golechha, 2016). Denna studie ämnar till att leda 

till ökad kunskap mot ett arbete för tobaksavvänjning bland individer med utländsk 

bakgrund. Målet är att kunna använda studien som ett underlag för att skapa och 

utveckla framtida tobaksavvänjnings insatser anpassade för dessa individer.   

 

Syfte 

Studiens syfte är att skapa förståelse för hur man kan motivera individer med utländsk 

bakgrund att sluta använda tobak. Syftet är även att skapa en ökad förståelse för hur 

insatser bör utformas för dessa individer. 

 

Frågeställningar 

Vilka uppfattningar har dessa grupper om tobaksrelaterade hälsorisker enligt granskade 

studier? 

Vilka är anledningarna till att dessa grupper röker enligt granskade studier? 

Hur kan dessa grupper motiveras till att sluta röka enligt granskade studier? 

 

Metod 

Nedan presenteras metodval, urval, sökstrategi, screening, kvalitetsgranskning, 

dataanalys och etiska övervägande. 

Metodval 

Studiens syfte är att nå en ökad förståelse för hur individer med utländsk bakgrund kan 

motiveras till att sluta röka genom att undersöka resultateten av tidigare studier som 

undersökt detta. För att skapa förståelse för hur insatser bör utformas och anpassas är 

det viktigt att undersöka vad som redan är gjort. För denna studie passar en kvalitativ 

ansats bra då man får möjlighet att tolka och förklara resultatet. En kvalitativ ansats är 

induktiv och tolkande vid presentation av resultat (Bryman, 2011; Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). För att få ett användbart och trovärdigt resultat samlades data att 

genom granskning av forskning för att undersöka vad som tidigare är gjort för dessa 

individer. Vid insamling av data har villkor formulerats för vilka studier som ska ingå. 

Systematiska litteraturöversikter används för analys av data, vilket innebär att söka 

artiklar, kritiskt granska och sammanställa det som hittats inom det valda ämnet eller 

problemområdet (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Metoden känns passande 

eftersom syftet med studien är att undersöka trovärdiga studiers resultat för att sedan få 
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en ökad förståelse för hur man kan motivera individer med utländsk bakgrund att sluta 

röka. Fördelen med systematiska litteraturöversikter är att de tydligt redovisar de 

använda metoderna och är öppna för granskning. Granskning av de valda studierna sker 

för att kontrollera trovärdigheten med studiens metod och resultat. Det finns ett flertal 

olika granskningsmallar som kan följas för att granska de valda artiklarna (Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013). Barajas, Forsberg & Wengström (2013) menar även att 

fördelen med systematiska litteraturöversikter är att de identifierar den tillgängliga 

evidens som kan vara betydelsefull för en pågående studie.  

Med hjälp av metaetnografi (metasyntes) kan den systematiska litteraturöversikten 

analyseras (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013; Nobilt & Hare, 1988). Metaenografi 

är en tolkande metod vilket innebär att enskilda studier får chansen att belysa varandra 

för att skapa en större förståelse (Nobilt & Hare, 1988). Första steget är att läsa 

studierna som hittats flera gånger för att finna metaforer, teman och kategorier som är 

av betydelse för den aktuella studien (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Sedan 

ska artiklarna kodas och sorteras utifrån design, datainsamlingsmetod, analysmetod och 

nyckelord (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013; Nobilt & Hare, 1988). Forskarens 

främsta fokus vid analys av studierna bör ligga på begrepp, struktur och teman (ibid).  

 

Sökstrategi  

Enligt Nobilt & Hare, (1988) bör forskaren avgöra vilka studier som är relevanta för den 

aktuella studien. För att kunna göra det har inkluderingskriterier, sökord och 

kombinationen av sökorden skapats (se bilaga 2 och 3). För att kunna hitta relevanta 

artiklar för studien skapades sökord med hjälp av studiens syfte. Under 

sökningsprocessen blev jag även inspirerad av nyckelord från andra artiklar.  

Kriterier för inkludering av studier är: 

1. Peer reviewed och fulltext vetenskapliga artiklar 

2. Språk engelska eller svenska 

3. Studien genomförd efter år 2000 

4. Kvalitativa studier 

5. Studiens deltagare 18 + år  

6. Studien undersöker individer från andra kulturer och bakgrunder än Sverige 

7. Tobaksrelaterade studier  
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Anledningen till att endast artiklar på engelska eller svenska valdes som ett kriterie är då 

jag endast är läskunnig i engelska och svenska. Jag ville även ha aktuella studier, därför 

försökte jag söka efter studier gjorda efter år 2000. För att resultatet av denna studie ska 

kunna klassas som aktuell forskning är det viktigt att de valda artiklarna inte är alltför 

gamla. Kvalitativa artiklar valdes, däremot var flera av artiklarna både kvalitativa och 

kvantitativa. De valdes då de ansågs vara av betydelse för studien utan att påverka 

analysen negativt. Alla studiers deltagare skulle vara 18 + eftersom denna studie 

undersöker vuxna individer. Kriterie nummer 6 valdes då syftet med studien är att 

utveckla förståelse för hur man kan motivera individer med utländsk bakgrund till att 

sluta röka. Det är viktigt att hitta studier som har gjorts på individer som har andra 

bakgrunder och kulturer. Då problemet är tobak är det viktigt att de valda studierna 

handlar om tobak. Därför valdes endast tobaksrelaterade studier.  

Sökningen efter relevanta artiklar skedde flera gånger mellan månaderna januari och 

mars år 2016. För att först få inblick över vilka artiklar som fanns användes 

samsökningstjänsten Discovery då denna inkluderar flera databaser. Efter att ha fått 

större uppfattning för vad som fanns tillgängligt började jag göra sökningar i 

databaserna ERIC via EBSOhost och PsycINFO. Anledningen till detta var då jag insåg 

att de artiklar som var relevanta för min studie kunde identifieras via Discovery 

förekom i dessa databaser. Därför bestämde jag att tillsammans med Discovery även 

använda mig av dessa två databaser enskilt för att se om det gick att hitta ytterligare 

väsentliga artiklar. Det visade sig att alla artiklar som fanns i databaserna EBSOhost 

och PsycINFO även gick att hitta på Discovery. Därför togs beslutet att hålla sökningen 

inom Discovery för att säkerligen få med relevanta artiklar från flera databaser. Här 

menar Barajas, Forsberg & Wengström, (2013) för att kunna välja sökbegrepp är ett 

vanligt sätt att utgå från ord från frågeställningen och söka på enstaka ord eller 

ordkombinationer. Efter att jag hade valt sökord och påbörjat sökningen, bestämdes 

vilka sökord och sökordkombinationer som gav bäst sökträffar. Detta för att sedan 

påbörja sökningen efter relevanta artiklar till studien. Sökorden tillsammans med 

sökordskombinationen bifogas i (bilaga 2).  

 

Screening  

Enligt Barajas, Forsberg & Wengström (2013) utförs vanligen ett första urval av funna 

artiklar, vilket måste motiveras och förklaras. För att tydliggöra urvalet har de 

inkluderade och exkluderade artiklarna ställts upp i en tabell se (bilaga 3). Under 
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artikelsökningen identifierades artiklar genom titel och abstract. Om inte det var 

tillräckligt lästes metod och resultatdelen för att säkerställa artikelns betydelse för 

studien. Totalt hittades 11 artiklar som lästes igenom noggrant för att se till att det var 

av relevans för studiens syfte, 10 av 11 artiklar inkluderades. Den exkluderade artikeln 

var en litteratur studie. Den var opassande eftersom min studie hade fått en helt annan 

ansats om artikeln inkluderades. Däremot ansågs artikeln vara av betydelse för denna 

studie eftersom den bestod av information som passade bra till studiens syfte. Därför 

togs beslutet att ta med artikeln på avsnittet tidigare forskning, på så sätt finns artikeln 

med utan att påverka resultatdelen av denna studie. De 10 andra studierna valdes 

eftersom de uppfyllde de satta kriterierna. Anledningen till att det endast blev 10 artiklar 

är då jag fann svårigheter med att hitta relevanta artiklar till min studie. (Bilaga 1) 

redovisar artiklarnas författare, syfte, forskningsansats, datainsamlingsmetod, 

dataanalys, resultat och centrala begrepp. 

 

Dataanalys  

En metaetnografi innefattar sju steg som kan ses som överlappande och som kan 

repeteras (Nobilt & Hare, 1988). Fas 1 börjar med att skapa ett syfte som är av intresse 

för författaren, denna ska besvaras utifrån en kvalitativ ansats. På fas 2 menar Nobilt & 

Hare, (1988) att då bestäms vilka studier som ska inkluderas och är av relevans för 

studiens syfte. Fas 3 innebär en upprepande läsning av studierna som funnits (ibid). 

Vidare menar Nobilt & Hare, (1988) att på fas 4 och 5 fattas beslut om vilket samband 

som existerar bland de olika studierna och att dessa översätts i ljuset av varandra. Fas 6 

och 7 går ut på att syntetisera tolkningarna, detta innebär att man skapar en helhet av 

alla delar och väljer ett sätt att formulera syntesen (ibid). Denna studie är vid det här 

läget på fas 4 och 5, vilket innebär att besluta om vilken relation de olika studierna har 

till varandra. För att komma fram till det lästes studierna upprepande gånger med störst 

fokus på resultat för att hitta väsentliga teman. Materialet delades in i olika teman för att 

lättare kunna koppla studierna till varandra (bilaga 5). Varje tema fick en färg, för att 

sedan markera resultatdelen av studierna i olika färger beroende på tema. Alla studier 

behövde inte inkludera alla teman, utan vissa studier kunde kopplas samman medan 

andra berörde andra teman. Slutligen kunde ett resultat sammanställas utifrån dessa 

teman som hade skapats. Anledningen till att en temaanalys användes är eftersom det 

var svårt att hitta all relevant information och samtidigt koppla studiernas resultat till 

varandra utan en sådan analys. Den tematiska analysen gjorde det enklare att dela på 
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studiernas resultat och därmed ta med det som var väsentligt för den aktuella studiens 

syfte.  

 

Kvalitetsgranskning  

Enligt Barajas, Forsberg & Wengström, (2013) bör all forskning vara öppen för kritisk 

granskning. I denna studie användes kvalitativ och även en kombination av kvalitativ 

och kvantitativ forskning. De mest förekommande kvalitativa metoderna är intervju, 

fokusgruppsamtal, fallstudie, observation och kvalitativa enkäter (ibid). Först och 

främst bör studiernas datainsamlingsmetod granskas noggrant. Det som bör 

kvalitetsgranskas är om den är metodologisk medveten och teoretisk förankrad 

tillsammans med en tydlig metodkritisk diskussion (ibid). Därefter menar Barajas, 

Forsberg & Wengström, (2013) att studiernas resultatdiskussion bör värderas och 

framföras i relation till forskningens syfte. Sedan ska de inkluderade studierna värderas 

för att undersöka studiernas rimlighet. Det vill säga om resultatet av studierna kan vara 

till nytta för den pågående studien (ibid). I denna studie sker en kvalitetsgranskning för 

att säkerställa studiernas kvalitet. Med hjälp av CASP (Critical Appraisal Skills 

Program, 2010) som innefattar 10 frågor för kvalitativa studier, har samtliga studier 

granskats. (Bilaga 4) visar kvaliteten av studierna och de 10 frågor som användes i 

kvalitetsgranskningen, alla frågor besvarades genom ”ja”, ”nej” eller ”osäkert”. 

Kvalitetsgranskningen visade att alla studier hade ett tydligt syfte samt att den 

kvalitativa metoden var lämplig. Dessutom var studiernas forskningsdesign anpassad till 

syftet. Därmed visade 7 av 10 studier en tydlig deltagarrekrytering, medan 3 studier 

nämnde det lite kort utan att gå in på det så mycket. Alla studier hade en anpassad 

datainsamlingsmetod, men endast 3 av 10 studier visade förhållandet mellan forskaren 

och deltagarna. Av dessa 7 visade det sig att 5 studier inte beskrev förhållandet mellan 

forskaren och deltagarna och att 2 studier framkom det otydligt. Vidare visade 6 av 10 

studier att de tog hänsyn till etiska överväganden, medan 4 studier nämnde det kort eller 

inte alls. Därmed visade 5 av 10 studier att dataanalysen är tillräckligt rigorös och de 

resterande 5 verkade osäkert. Resultatet av dessa 10 studier var alla tydliga, däremot 

visade 7 av 10 studier värdet med studien och 3 verkade osäkert.  

Generellt höll studierna hög till medelhög kvalitet, vilket innebär att denna 

kvalitetsgranskning inte kan vara helt säker. Detta är första gången som jag gör en 

kvalitetsgranskning vilket kan påverkat granskningen. Artiklarna är lästa flera gånger 

för att säkerställa att informationen är korrekt uppfattad, däremot går det inte att vara 
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helt säker med tanke på att alla artiklar är skrivna på engelska och vissa tolkningsfel kan 

ha förekommit under läsningsprocessen.  

Etiska övervägande 

Alla studier som har valts bör ha fått tillstånd från etisk kommitté eller att etiska 

överväganden har utförts (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Dessutom ska alla 

artiklar som ingår i litteraturöversikten redovisas och förvaras säkert i tio år (ibid). 

Denna studie använder endast peer reviewed (granskade) studier, och deltagarnas 

identitet framkommer inte av studierna. För att undvika feltolkningar och 

missuppfattningar har artiklarna lästs och granskats noggrant. Detta för att säkerställa ett 

så sanningsenligt resultat av studien som möjligt (ibid). Utgångspunkter i samtliga 

studiers resultat har presenterats öppet och förutfattade meningar har undvikits för att 

säkerställa en så neutral inställning som möjligt.  

Presentation av artiklar  

Artikel 1 skriven av (Zeidi et al, 2014) undersöker effektiviteten av Smoking 

Consequences Questionnaire (SCQ) hos iranska individer. Enkäten översattes från 

engelska till persiska för att så många deltagare som möjligt skulle kunna besvara 

enkäten. Resultatet av undersökningen visade att den persiska versionen av (SCQ) har 

goda psykometriska egenskaper hos iranska rökare. Med hjälp av enkäten kan man mäta 

de 10 underskalor som är förknippade med de negativa följderna av rökning. Enligt 

studien är enkäten ett bra verktyg att använda i framtiden för att mäta uppfattning om 

konsekvenserna av rökning bland iranska rökare. Enkäten kan även bedöma resultatet 

av hälsoutbildningsprogram vid förebyggande av rökning (ibid). 

 Artikel 2 skriven av (Khalil et al, 2015) undersöker kunskaper och uppfattningar om 

hälsoeffekterna av vattenpiparökning bland vuxna individer i Bahrain. Resultatet av 

studien visade tre ledande motiv för rökning av vattenpipa. Första motivet var mötet av 

vänner, andra motivet var tidsfördriv och tredje motivet nöje och lycka. Resultatet 

visade även att vattenpiparökare har låg kunskap om vattenpipans skadliga 

hälsoeffekter. Dessutom visade resultatet att vattenpipa ansågs vara mindre skadlig än 

cigaretter för hälsan. Vattenpipa är socialt accepterad och förekommer mycket i caféer, 

restauranger och i hemmet bland familj och vänner (ibid). 

 Artikel 3 skriven av (Mohammadnezhad et al, 2015) syftar till att utveckla större 

förståelse kring äldre grekiska- australiska rökare i förhållande till deras rökningsvanor 

och deras syn på rökavvänjning. Resultatet visade att deltagarna i allmänhet hade låg 



 

 

14 

kunskap om rökningens skadliga hälsoeffekter och låg kunskap om fördelarna med att 

sluta röka. Deltagarna visade även en positiv inställning till rökning då de relaterade 

rökningen till personliga erfarenheter, livshändelser och kulturella övertygelser. 

Deltagarna rapporterade även hinder för att sluta röka. Dessa hinder var dåligt 

självförtroende, familjeutmaningar, allvarliga livshändelser tillsammans med stress och 

ensamhet (ibid).  

 Artikel 4 skriven av (Nierkens et al, 2005) undersöker psykosociala faktorer och 

specifika föreställningar som är förknippade med rökavvänjning bland turkiska och 

marockanska invandrargrupper i Nederländerna. Detta för att få större förståelse för 

behovet av att anpassa program för rökavvänjning hos dessa grupper. Resultatet visade 

att det är av stor betydelse att inkludera specifika etniska föreställningar för att få en 

ökad förståelse för hur man kan hjälpa dessa individer att sluta röka. Det är därför 

viktigt att utveckla etniskt särskilda program för rökavvänjning (ibid).  

 Artikel 5 skriven av (Nierkens et al, 2006) syftar till att bedöma rökningen och dess 

socioekonomiska förändring mellan tre invandrargrupper, surinames, turkar och 

marockaner. Resultatet visade att bland invandrare med låg utbildning påskyndas 

spridningen av rökning, vilket innebär att insatser bör inriktas till dessa grupper för att 

förhindra spridningen. För att stoppa framtida rökningsepidemi hos invandrargrupper 

bör förebyggande program anpassas till män i lägre socioekonomiska grupper och 

kvinnor i högre socioekonomiska grupper (ibid).  

 Artikel 6 skriven av (Khattab et al, 2012) syftar till att granska rökningsmönster ur 

ett stort urval av befolkningen i åldern 40 + i tio länder. Dessa länder är Algeriet, 

Egypten, Jordanien, Libanon, Marocko, Saudi Arabien, Syrien, Tunisien, Turkiet och 

Förenade Arab Emiraten. Resultatet visade att rökning förekom som mest i länderna 

Jordanien, Libanon, Syrien och Turkiet. Tobaksbruk förknippas med många faktorer så 

som social status, utbildning, ålder, sysselsättning, nivå på inkomst, civilstånd, psykisk 

status och religiös tro. Resultatet visade även att rökning är en viktig hälsofråga i 

MENA- regionen som måste åtgärdas genom särskilda hälsoutbildningar anpassade till 

varje land/population (ibid).  

 Artikel 7 skriven av (Palipudi et al, 2012) undersöker betydelsen av sociala 

bestämningsfaktorer på nuvarande tobaksbruk i tretton länder med låg och medel 

inkomst. Resultatet av studien visar att förekomsten av nuvarande tobaksbruk är lägre 

bland kvinnor jämfört med män i de flesta länderna. Studien visar även att förekomsten 

av tobaksanvändning är generellt högre bland lågutbildade individer och med låg 
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inkomst. Resultatet av denna studie visar att sociala bestämningsfaktorer och deras roll 

bör ges hög prioritet när man behandlar frågan om tobaksbruk (ibid).  

 Artikel 8 skriven av (Schnoz et al, 2011) syftar till att systematiskt granska den 

medicinska litteraturen för motiv, övertygelser och attityder gällande vattenpipa 

rökning. Resultatet visade att den kulturella och sociala anpassningen 

rökavvänjningsprogram visade en betydande framgång. Positiva effekter av socialt och 

kulturellt anpassade program hittades. Resultatet visar även att personlig 

relationsbyggnad är viktigt för att nå utsatta invandrar grupper (ibid).  

 Artikel 9 skriven av (Ward et al 2006) syftar till att redogöra vad som redan är gjort i 

Syrien för att uppnå de satta målen. Målen är att 1. studera användningen av tobak och 

regional rökning. 2. utveckla och testa en effektiv rökavvänjningsintervention för den 

syriska befolkningen. 3. utbilda syriska forskare. Resultatet visade hur allvarlig 

röknings epidemi är i Syrien. Daglig rökning var den dominerande formen av rökning 

för både män och kvinnor. Ett centralt tema var att vattenpipa ansågs vara som en 

extatisk upplevelse som ger en känsla av eufori eller nära social samhörighet, medan 

cigaretter uppfattades mer som ett missbruk som ger en viss lindring av ångest i utbyte 

mot ett beroende (ibid).  

 Artikel 10 skriven av (Ward et al, 2005) undersöker användarnas motivation och 

erfarenheter i samband med att sluta röka vattenpipa. Sådan information är avgörande 

för att utveckla omfattande, effektiv och kulturellt relevant avvänjningsprogram i 

mellanöstern. Resultatet visade att intresset för att sluta röka vattenpipa var relativt låg 

och mindre än de som observerades för cigarett rökning. Faktorer som förklarar denna 

relativt låga nivån är att många användare underskattar vattenpipans negativa 

hälsoeffekter. Många individer i östra medelhavsområdet uppfattar vattenpipor som 

mindre skadligt för hälsan än cigaretter. Denna studie har visat att det finns ett stort 

behov av utveckling av kulturellt lämpliga förebyggande interventioner (ibid).  

 Se bifogad (bilaga1) för ytterligare information om artiklarna.   
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Resultat 

Nedan presenteras resultatet av den metaetnografiska analysen, fem teman har skapats. 

(Bilaga 5) visar studiernas bidrag till dessa teman som skapats. Valda teman är: 

- Uppfattning av tobaksbrukets hälsorisker 

- Attityder kring tobak  

- Motiv till tobaksbruk  

- Socioekonomiska & Kulturella aspekter  

- Tobaksavvänjning  

Dessa teman valdes efter att ha läst de valda artiklarna noggrant för att därmed urskilja 

det som var av betydelse för denna studie. Teman har skapats för att på ett så begripligt 

sätt som möjligt kunna besvara frågeställningarna i studien. Vissa teman överlappar 

varandra, vilket gör det svårt att urskilja de från varandra. Till exempel attityder och 

motiv kring tobak. Anledningen till att dessa valdes som två teman är eftersom 

individernas attityder till tobak skiljer sig från motiven. Alla teman hänger ihop på ett 

eller annat vis. Genom att dela upp dem på det här sättet, upplever jag att det blir lättare 

att hänga med och förstå resultatet av studien. 

 

Uppfattning om tobaksbrukets hälsorisker  

Under temat uppfattning av tobaksbrukets hälsorisker har studierna (Mohammadnezhad 

et al, 2015; Ward et al, 2005; Khalil et al, 2015) visat att individer med utländsk 

bakgrund som använder tobak underskattar dess hälsorisker. Deras antaganden om 

hälsoriskerna med tobak grundar sig på livserfarenheter och egna uppfattningar som de 

har bildat. Familjemedlemmar och andra anhöriga som fått sjukdomar utan att använda 

tobak, har påverkat dessa individers rökvanor. Det har lett till att de inte kan se ett 

samband mellan tobak och tobaksrelaterade sjukdomar (Mohammadnezhad et al, 2015). 

Flera rökare underskattar vattenpipans negativa hälsoeffekter och tror att vattenpipa är 

mindre farligt för hälsan än vanliga cigaretter (Ward et al, 2005; Khalil et al, 2015). 

Studierna har visat att brist på kunskap om tobaksrelaterade hälsoeffekter leder till 

mindre motivation till att sluta röka (Mohammadnezhad et al, 2015; Ward et al, 2005; 

Khalil et al, 2015). En manlig deltagare lider av andningsproblem men vägrar acceptera 
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att det finns ett samband mellan hans tobaksbruk och sjukdomen. Han verkar vara helt 

omedveten om hälsoriskerna med tobak (Mohammadnezhad et al, 2015).  

 

I don’t know [the cause of] this trouble. When my phlegm went black I went to 

the doctor and he checked me over and said there was nothing wrong. It came 

clear but after four years it happened again. The doctor sent me for an X-ray 

and it showed that nothing was wrong ( Mohammadnezhad et al, 2015 s. 6 ).  

 

Vissa deltagare menade att de insåg att det fanns några negativa hälsoeffekter 

förknippade med rökning, men att de låga antalet cigaretter eller annan typ av tobak de 

konsumerade (3 till 12 cigaretter per dag) innebar att det inte kunde leda till någon fara 

eller risk till att bli sjuk (Mohammadnezhad et al, 2015). En man hade rökt i 51 år, 10-

12 cigaretter per dag, han tyckte att röka några cigaretter per dag medför ingen 

hälsorisk. Därför menar han att han inte har behövt någon rökavvänjning eller råd (ibid).  

 

 I believe that 10 to 12 cigarettes a day is not harmful to me and that is why I 

haven’t asked for help [to quit]. The amount of cigarettes that I smoke, no, but if 

you smoke more, yes (Mohammadnezhad et al, 2015 s.7). 

 

Andra deltagare var medvetna om tobakens hälsorisker, men menade att sluta röka inte 

skulle leda till positiva hälsoeffekter. Deras antaganden baserades på personer som 

aldrig hade rökt men dött av cancer, eller att de kände en hel del läkare som rökte 

(Mohammadnezhad et al, 2015). 

Government makes profit from cigarettes and put this advertise on cigarette 

packets that it makes your health damage, it causes cancer. I don’t believe it. 

There are a lot of people who have never smoked and who get cancer 

(Mohammadnezhad et al, 2015 s. 7). 

 

En annan deltagare förklarade sina rökningsvanor genom att hänvisa till hans familj, där 

de som röker är friska och de som inte röker har cancer. 
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In my family all family members who smoke cigarettes are healthy while two of 

[my wife’s] family members who haven’t ever smoked have cancer 

(Mohammadnezhad et al, 2015 s.7 ). 

 

Flera deltagare höll dock med om att sluta röka är fördelaktigt för hälsan. Deras beslut 

påverkades av deras tidigare erfarenheter av rökrelaterade sjukdomar. Till exempel 

menade deltagarna att deras beslut om att sluta röka påverkades av andningsproblem, 

hosta, huvudvärk eller för att minska ömhet i ögon (Mohammadnezhad et al, 2015). 

Tobaksrelaterade kunskaper och attityder till rökning är viktiga faktorer som bör 

uppmärksammas vid rökavvänjning. För lite kunskap om hälsoeffekterna kan påverka 

motivationen till att sluta röka. Även om vissa deltagare var medvetna om de allmänna 

skadorna som rökning kan orsaka, var de inte välinformerade om detaljer eller hur pass 

skadlig tobak är för kroppen (Ward et al, 2005; Khalil et al, 2015; Mohammadnezhad et 

al, 2015). Många rökare tror även att vattenpipa är mindre skadligt än cigaretter och att 

vattenpipa inte orsakar andningsproblem i samma grad. Detta avslöjar en brist på 

kunskap hos individer som röker vattenpipa (Ward et al, 2005; Khalil et al, 2015).  

Attityder kring tobak  

Under temat attityder kring tobak visade studierna (Mohammadnezhad et al, 2015; 

Ward et al, 2006; Ward et al, 2005; Khalil et al, 2015) en allmän lågkunskapsnivå om 

tobaksrelaterade hälsorisker bland individer med utländsk bakgrund. Dessutom har de 

inte tillräcklig kunskap om fördelarna med att sluta röka. I studien (Mohammadnezhad 

et al, 2015) visade deltagarna en positiv inställning till tobak, detta eftersom de 

relaterade rökning till deras personliga erfarenheter, livshändelser, vanor och deras 

kulturella övertygelser. Många individer med utländsk bakgrund anser att vattenpipa 

rökning är mindre skadligt eftersom de tror att när röken passerar vattenledningen 

minskar gifterna. Av denna anledning menar många deltagare att vattenpiparökning är 

mindre skadlig än cigarettrökning (Ward et al, 2005; Khalil et al, 2015).  

När deltagarna tillfrågades varför de rökte, svarade de flesta att rökningen var 

gynnsam. De menade att rökning hjälpte de att hantera stress och trötthet, de kunde 

slappna av, och upplevde en typ av njutning. Dessutom blev de mer integrerade i sociala 

aktiviteter (Mohammadnezhad et al, 2015). En av deltagarna menade att rökningen var 

bra för hans hälsa. Han menar att än så länge har han inte haft några problem med sin 
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hälsa. Det har inte varit skadligt. Han kan inte vara på platser där han inte får röka, så 

fort han slutar röka blir han sjuk. När han röker kan han tänka bättre, både andning och 

mentala tillståndet förbättras.  

 

So far I have never experienced any problem with my health. So far, It hasn’t 

been harmful […] I can’t stay in places when I can’t smoke. I have been sick 

whenever I have quit. [When I smoke] I can think better. It improves my 

breathing and my mental state (Mohammadnezhad et al, 2015 s. 6).  

 

En kvinnlig deltagare hävdade att hennes höga blodtryck inte hade med hennes 

rökningsvanor att göra, utan det var ärftligt. Vidare menar hon att om hon någonsin 

skulle få diagnosen cancer, så berodde det på familjens ärftlighet av cancer 

(Mohammadnezhad et al, 2015).  

 

No [I discount any relationship] because I was diagnosed with [high blood 

pressure] in 2000 and I was not smoking at that time. It is more a hereditary 

thing and clearly smoking doesn’t affect it. I have smoked a lot of cigarettes in 

the past because my father was dying of lung cancer and his younger brother 

also got lung cancer. I probably am a good candidate [for lung cancer] and I 

could get it because I used to smoke at one stage a lot but now I don’t smoke a 

lot and so it is not a problem (Mohammadnezhad et al, 2015 s. 6). 

 

En deltagare har rökt sedan 12 års ålder. Han menade att den typen av tobak som 

han röker är inte skadlig och har inga biverkningar. En annan deltagare hade rökt så 

pass mycket att han trodde att skadan var redan skedd, även om han skulle sluta 

röka så skulle det inte leda till några hälsovinster (Mohammadnezhad et al, 2015).  

 

I think it probably would be beneficial but it is a bit late. I mean I have smoked 

so long the damage has been done. Even so, it could benefit rather than be 

harmful (Mohammadnezhad et al, 2015 s. 7). 

 

Flera deltagare trodde starkt att sluta röka inte skulle leda till några positiva 

hälsovinster, istället kan det vara skadligt för hälsan. En manlig deltagare försökte 

se fördelarna med att sluta röka, men hade en låg uppfattning om tobakshälsorisker. 
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Han kom fram till att vid hans ålder och med de rökvanorna, kan det vara mer risk 

för hälsan att sluta röka än att röka (Mohammadnezhad et al, 2015). 

 

Listen. If you’ve smoked for 55 years like I have you have to run with it. If you 

quit smoking now, your body may not cope with the change; it might even make 

you sick in some way (Mohammadnezhad et al, 2015 s. 7). 

 

Studierna har visat att många deltagare har en positiv inställning till tobak och rökning. 

Deltagarna ansåg att rökningen har flera fördelar för deras hälsa och att sluta röka skulle 

kunna orsaka sjuklighet (Mohammadnezhad et al, 2015; Ward et al, 2006). Det 

upplevda behovet för rökavvänjning uppfattades vara mycket liten, detta eftersom 

deltagarna inte upplevde ett problem med deras rökningsvanor. De flesta deltagarna 

motiveras till att fortsätta röka på grund av upplevd minskad stress och en känsla av 

njutning (Mohammadnezhad et al, 2015). När det gäller vattenpiparökning är även här 

intresset för att sluta röka mycket liten. Dessutom upplevs vattenpiparökningen vara 

mindre skadligt för hälsan. Detta eftersom flera deltagare menar att nikotinet och 

gifterna minskas när de går igenom vattenledningen (Ward et al, 2005; Khalil et al, 

2015).  

 

Motiv till tobaksbruk 

Under temat motiv till tobaksbruk har studierna visat att de ledande motiven för 

tobaksbruk är mötet av familj och vänner, tidsfördriv, nöje och lycka (Khalil et al, 2015; 

Mohammadnezhad et al, 2015). Dessutom anser individer med utländsk bakgrund att 

rökning kan upplevas som problemlösande, eftersom personen får tid för sig själv att 

tänka och lösa problemen i samband med rökning (Nierkens et al, 2005). Individer med 

utländsk bakgrund finner svårigheter i det nya landet, vilket kräver flera uppoffringar 

för att anpassa sig till det nya samhället. Individer med hög utbildning och som tidigare 

haft en gynnsam ekonomi i hemlandet, kommer till ett land där deras utbildning eller 

tidigare position inte är av betydelse. Tobak används för att lindra den upplevda stressen 

och ångesten inom dessa grupper. Det har även påvisats att sociala faktorer är 

förknippade med tobaksbruk (Nierkens et al, 2006; Palipudi et al, 2012). 

Vattenpiparökning är mer accepterad än cigarrettrökning inom mellanöstern. Att röka 

vattenpipa upplevs som en extatisk upplevelse som ger en känsla av välbefinnande eller 
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nära social samhörighet. Cigarrettrökning upplevs som ett missbruk som lindrar stress 

och ångest i utbyte mot ett beroende (Ward et al, 2006; Ward et al, 2005). 

Andelen vattenpiparökare är hög, detta eftersom vattenpipa är ett socialt accepterat 

verktyg som används för socialisering i kaféer, hem och restauranger (Khalil et al, 

2015). Upplevda fördelar med rökning som till exempel att det bidrar till tid för sig själv 

när individen har problem, verkade vara viktigare än hälsoriskerna bland individer med 

utländsk bakgrund. Individer som hade rökt under många år vars användning av tobak 

hade ökat över tid, var mindre benägna att sluta röka (Nierkens et al, 2005; Ward et al, 

2005).  

När en deltagare tillfrågades om anledningen till att han rökte, var svaret att 

rökningen lindrar stress. Han menar att rökningen minskar stressen, när han ska till 

läkaren grips han av ångest, och därför röker en cigarett. (Mohammadnezhad et al, 

2015).  

 

I think stress is a big factor. When you have a problem or you are worried you 

smoke more. It reduces my stress and when I go to the doctor or somebody else 

and my anxiety builds up I smoke cigarettes. The reasons that I started smoking 

were that we had a lot of stress. Now, whenever I am under stress I probably 

light up (Mohammadnezhad et al, 2015 s.5)  

 

En annan deltagare förklarade att rökning var en del av hans sociala liv. Rökning anses 

vara en social faktor som leder till ökad upplevd samhörighet (Mohammadnezhad et al, 

2015; Khalil et al, 2015).  

 

It is also a social thing. I do like to smoke. When you go out you like to have a 

coffee and then have a cigarette. It is part of your routine. You have a coffee, 

you have a cigarette and you have a conversation. You know it is a social part of 

your life more than anything else, even when at home (Mohammadnezhad et al, 

2015 s. 5).  

 

Flera deltagare uppgav att de rökte för nöjes skull (Khalil et al, 2015). En kvinnlig 

deltagare förklarade att hennes mor rökte hela hennes liv och att även hennes far rökte 

och dog av cancer. Hon menar att hon röker för att njuta, trots att hon är fullt medveten 

om hälsoriskerna (Mohammadnezhad et al, 2015).  
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I have no idea. I just enjoy it. I know that smoking is very harmful, but I as I said 

before, I still enjoy it. Really the best part is the light up for the first puff. Then, 

you know, when I go home, I rest and I have a cigarette and I look at my garden 

and smoke a cigarette. I enjoy a cigarette (Mohammadnezhad et al, 2015 s. 5).  

 

Förutom njutning och stress rapporterade deltagarna familjeutmaningar, kritiska 

livshändelser och ensamhet som betydande faktorer för tobaksbruk (Mohammadnezhad 

et al, 2015; Nierkens et al, 2005; Ward et al, 2006). Beroendet av nikotin var ett annat 

skäl som nämndes. Nikotin begäret visar sig vara en betydande faktor speciellt bland 

äldre individer med utländsk bakgrund. Ångest, stress och ensamhet verkade vara 

vanliga symptom för återfall. Rökare som har ett stort beroende uppvisar låg motivation 

till att sluta röka på grund av tidigare misslyckade försök och rädsla för att misslyckas 

igen (Mohammadnezhad et al, 2015; Ward et al, 2005; Khalil et al, 2015).  

 

Socioekonomiska & Kulturella aspekter  

Under socioekonomiska aspekter har studierna påvisat att tobaksbruk förknippas med 

låg socioekonomisk status och låg utbildning bland individer med utländsk bakgrund 

(Khalil et al, 2015; Khattab et al, 2012; Nierkens et al, 2006; Palipudi et al, 2012; Ward 

et al, 2006). Som ni redan sett så är tobaksbruk generellt högre bland låg utbildade och 

bland individer med låg inkomst (khattab et al, 2012; Khalil et al, 2015; Nierkens et al, 

2006). Spridningen av tobak påskyndas bland individer med utländsk bakgrund och låg 

utbildning. För individer med högre utbildningsnivå är sannolikheten att de slutar röka 

tidigare än de med lägre utbildningsnivå (Nierkens et al, 2006). Inom vissa populationer 

betraktas rökning som en symbol av hög status, detta är vanligare bland kvinnor i högre 

socioekonomiska grupper (Ibid). Särskilt anpassade förebyggande program bör anpassas 

till män i lägre socioekonomiska grupper och kvinnor i högre socioekonomiska grupper 

(Nierkens et al, 2006; Palipudi et al, 2012).  

Under kulturella aspekter visar studierna att individer med utländsk bakgrund ser på 

tobak som en del av kulturen. Deltagarna visade en positiv inställning till tobak och 

förklarade att tobak ökade samhörigheten bland individer med samma kultur 

(Mohammadnezhad et al, 2015; Khattab et al, 2012; Ward et al, 2005). Sociala normer 

som stöder tobaksbruk kan minska intresset för att sluta. Varje individs tobaksbruk kan 

undersökas i ljuset av de kulturella övertygelserna för att därmed kunna ändra ett 
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beteende. Kultur är därför en viktig faktor som bör övervägas vid rökavvänjnings 

program (Mohammadnezhad et al, 2015; Nierkens et al, 2005; Ward et al, 2005).   

 

Tobaksavvänjning  

Under kategorin tobaksavvänjning har studier visat att det är av stor betydelse att 

anpassa förebyggandeprogram till individer med utländsk bakgrund för att på bästa sätt 

kunna nå dem (Zeidi et al, 2014; Khalil et al, 2015; Mohammadnezhad et al, 2015; 

Nierkens et al, 2005; Nierkens et al, 2006; Khattab et al, 2012; Palipudi et al, 2012; 

Schnoz et al, 2011; Ward et al, 2006). Dåligt självförtroende, familjeutmaningar, 

allvarliga livshändelser, stress och ensamhet har rapporterats som hinder för att sluta 

röka (Mohammadnezhad et al, 2015). Studier visade positiva resultat när sociala och 

kulturella aspekter inkluderades vid utformningen av program för individer med 

utländsk bakgrund. Det är av stor betydelse att utveckla särskild anpassade program och 

även anpassa redan utformade program för dessa grupper (Zeidi et al, 2012; Nierkens et 

al, 2005; Schnoz et al, 2011; Ward et al, 2006). Vattenpipa är mycket populärt bland 

individer med utländsk bakgrund. Missuppfattningar och låg kunskap om hälsoriskerna 

med vattenpipa leder till ökad användning. Insatser för att öka dessa gruppers 

medvetenhet om riskerna med vattenpipa bör likna insatser för cigarettavvänjning 

(Khalil et al, 2015; Ward et al, 2006). 

 Flera deltagare uppgav att de var fullt medvetna om hälsoriskerna med tobak, men 

att de aldrig har lyckats sluta. Deltagarna visade ett lågt självförtroende för att kunna 

sluta på egen hand (Mohammadnezhad et al, 2015; Schnoz et al, 2011). En kvinnlig 

deltagare talade om att det är väldigt dumt att röka, då det är skadligt för hälsan. Hon 

menar att hon försöker att sluta men har aldrig lyckats.  

 

I think we are stupid for smoking. Because we are damaging our health and I 

am trying very hard to stop, but I don’t succeed (Mohammadnezhad et al, 2015 

s. 7). 

En annan deltagare berättade om en olycka som orsakade henne nack- och rygg 

problem. Detta ledde till ångest och dåligt självförtroende. Hon hade en stark vilja till 

att sluta röka, men hennes låga självförtroende hindrade henne (Mohammadnezhad et 

al, 2015).  
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Look, every night I tell myself that I am not going to smoke tomorrow and I must 

be strong, but next morning when I have my coffee I start smoking again. I am 

no confidence. My problem is that I have given it up before even for nine 

months, but I found that it is very struggle every day (Mohammadnezhad et al, 

2015 s. 8).  

 

Majoriteten av deltagarna höll med om att tobak är en vana och ett beroende. En av 

deltagarna förklarade att han är beroende och att hans kropp behöver nikotin, vilket är 

anledningen till att han röker. Han menar att det är en kroppslig reaktion, det är en drog 

som kroppen är beroende av vilket gör det svårt att sluta (Mohammadnezhad et al, 

2015).  

 

I am addicted to smoking, my body needs nicotine, and this is the main cause of 

my smoking...... I can turn on to safe activity instead of cigarettes, but that is just 

your body reaction and you need nicotine and that nicotine, of course is a drug 

which my body is addicted to it. That is a hard part (Mohammadnezhad et al, 

2015 s. 8).  

 

Det är viktigt att upphörande program utformas för individer med utländsk bakgrund 

som saknar kunskaper om fördelarna med att sluta röka, och som dessutom har en 

positiv uppfattning om fördelarna med att röka. Individer som uppfattar riskerna snarare 

än fördelarna med rökningen är mer motiverade till att sluta röka (Mohammadnezhad et 

al, 2015; Nierkens et al, 2006). Individer med utländsk bakgrund upplever hinder för att 

sluta röka på grund av lågt självförtroende. För att hjälpa dessa individer att sluta röka 

bör effektiva program utvecklas eller översättas för att anpassa interventioner till dessa 

grupper (Zeidi et al, 2014; Mohammadnezhad et al, 2015; Khattab et al, 2012).  
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Diskussion 

Nedan diskuteras den valda metoden i uppsatsen för att redogöra metodens alla 

moment. Därefter diskuteras resultatet i samband med tidigare forskning. Då denna 

uppsats är enbart gjord på studier blir det svårt att urskilja tidigare forskning från 

studiens resultat. För att tydliggöra resultatet av studien kallar jag studien för ”denna 

studie”. Detta för att undvika missuppfattningar.  

 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att skapa en ökad förståelse för hur man kan motivera individer med 

utländsk bakgrund till att sluta röka med hjälp av tidigare trovärdig forskning. Studien 

har en kvalitativ induktiv tolkande ansats där tonvikten läggs på ord för att presentera 

analys (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Kvalitativa studier valdes för att kunna 

få ett beskrivande resultat. Alla tio inkluderade studier hade en kvalitativ 

forskningsansats, däremot hade tre av dessa studier både kvalitativ och kvantitativ 

ansats. Jag valde att ändå inkludera dessa eftersom artiklarna var av relevans för den 

aktuella studiens syfte. Det har enligt mig inte påverkat resultatet negativt utan tvärtom, 

det har varit fördelaktigt. Detta påminner om metod triangulering. Med metod 

triangulering menas att forskaren använder både den kvalitativa och kvantitativa 

ansatsen för att styrka ett resultat eller fenomen (Barajas, Forsberg & Wengström, 

2013). För att stärka en studies resultat kan man använda sig av triangulering. Detta 

innebär att man på olika synvinklar undersöker ett väsentligt fenomen i en studie, vilket 

stärker studiens trovärdighet (ibid).  

I början av uppsatsen har jag förklarat vad jag menar med de olika begreppen som 

används, vilket är individer med utländsk bakgrund och låg socioekonomisk status. Jag 

kan däremot inte säkerställa att denna begreppsförklaring gäller även för de valda 

artiklarna i studien. Därför har jag utgått av vad jag menar med dessa begrepp. Något 

som är viktigt att påpeka är att vissa artiklar undersöker individer som bor i hemlandet 

och inte utomlands. Dessa individer kallas därför inte för individer med utländsk 

bakgrund i artiklarna. Anledningen till att jag har valt att ändå kalla dessa individer för 

individer med utländsk bakgrund är då dem kommer från ett annat land än Sverige och 

därför tillåter mig själv att kalla alla för det även om det är fel benämning. I slutändan 
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tycker jag att det är viktigt att veta hur dessa personer hanterar tobak i deras länder för 

att sedan gå vidare och anpassa insatser för dem med liknande bakgrund här i Sverige.  

Olika sökord och databaser kan ha påverkat sökningen efter relevanta studier. I den 

här studien användes samsökningstjänsten Discovery eftersom den innefattar flera 

databaser. Databaserna EBSOhost och PsycINFO användes separat för att se om 

sökningen på dessa skulle ge fler resultat. Discovery visade sig vara den som gav bäst 

sökningsresultat och som dessutom inkluderade alla artiklar som hittades på databaserna 

EBSOhost och PsycINFO. Av den anledningen valde jag att söka artiklar i databasen 

Discovery för att hitta så många relevanta artiklar som möjligt. Sök resultatet hade 

förmodligen inte sett likadan ut om jag endast höll mig till enstaka databaser. Om 

sökningen endast gjordes visa databaserna EBSOhost och PsycINFO hade jag då fått 

samma relevanta artiklar. Detta eftersom alla artiklar som valdes kommer från dessa två 

databaser. Men för att säkerställa att sökningen inkluderade artiklar från flera databaser, 

ansåg jag att det var bra att använda sig av Discovery. 

 Det var svårt i början att hitta sökord som gav flera träffar och som samtidigt var 

relevanta för studiens syfte. Under sökningsprocessen upptäcktes sökord och sökords 

kombinationer som gav relevanta artiklar för studien (bilaga 2). Inkludering och 

exkluderings kriterier skapades för att hitta artiklar som är väsentliga för den aktuella 

studien. Dessa kriterier kan ha påverkat resultatet av studien. Annorlunda kriterier hade 

säkerligen gett andra resultat. Jag försökte att endast besvara syftet av studien och därför 

skapade kriterierna utifrån syftet. Det var svårt att hitta många studier som uppfyllde 

alla mina kriterier. Därför blev det enbart tio artiklar som sammanställdes. Artiklarnas 

abstract lästes under sökningsprocessen för att avgöra om artikeln ska med eller inte. 

Vissa abstract gav väldigt lite information, då lästes artikelns metod och resultat för att 

avgöra om artikeln är av betydelse. Risken finns för bortfall av viktiga artiklar, då de 

flesta artiklarna lästes översiktligt och ibland bedömdes artikeln att inte vara av relevans 

via artikelns rubrik. Dessutom hittades flera artiklar som ansågs vara viktiga för studien, 

men de kunde inte inkluderas eftersom fullversionen av artiklarna gick inte att hitta.  

 Kvalitetsgranskningen visade att de flesta artiklarna hade en hög till medelhög 

kvalitet. Artikel 6,7 och 10 (bilaga 4) visade en otydlig deltagarrekrytering. Artiklarna 

1,2,5,7 och 8 uppmärksammade inte forskarens och deltagarens relation, medan artikel 

6 och 9 var det osäkert om det uppmärksammades eller inte. Artikel 1,2,6 och 7 

uppfattades som osäkert om författarna hade tagit hänsyn till etiska överväganden. Det 

nämndes väldigt kort i någon eller några enstaka meningar, därför uppfattade jag det 
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som osäkert. Artiklarna 1,3,4,6 och 8 visade på otillräcklig rigorös dataanalys, dessa 

gick under svaret osäkert eftersom jag upplevde det som osäkert under bearbetningen av 

artiklarna. Däremot hade alla artiklar ett tydligt resultat. I artiklarna 4,6 och 7 var det 

osäkert om värdet av studien framkom. Alla artiklar är skrivna på engelska vilket 

medför en risk för misstolkningar. För att undvika fel tolkningar lästes artiklarna flera 

gånger och vissa översattes ibland via elektroniska översättningssystem för att 

säkerställa att jag tolkat allt korrekt. Däremot är det första gången jag kvalitetsgranskar 

artiklar, vilket kan leda till fel under granskningen. Sökningen av artiklar inkluderar 

artiklar från 2000 och framåt, därför kan man säga att resultatet bygger på aktuell 

forskning.  

Under analysarbetet finns det alltid risk för bias, det innebär att personliga 

förutfattade meningar kan påverka studiens resultat (Barajas, Forsberg & Wengström, 

2013). Då artiklarna är skrivna på engelska finns risken att resultatet kan tolkas på olika 

sätt. Även om översättningen från engelska till svenska har utförts noggrant och 

artiklarna har lästs flera gånger kan man inte vara säker på att misstolkningar inte har 

skett. I vissa artiklar kunde det vara svårt till en början att avgöra artikelns betydelse för 

den aktuella studien. Men efter att ha läst artiklarna upprepade gånger uppfattades 

artiklarna tydligare. Däremot finns risken för bias då artiklarna endast är lästa av mig, 

risken hade förmodligen minskat om en annan person läste artiklarna oberoende från 

mig för att sedan sammanställa det man tillsammans kommit fram till. Artiklarna 

bearbetades noggrant med hänsyn till etiska överväganden. Studierna var genomförda i 

Grekland, Australien, Nederländerna, Schweiz och olika delar av mellanöstern som 

Bahrain, Syrien, Turkiet, Libanon och Jordanien. Jag tycker att det är positivt att ha 

forskning från olika länder då detta kan leda till ett mer trovärdigt resultat. Likheter i 

studierna visar att individer med utländsk bakgrund har låg kunskapsnivå och positiva 

attityder kring tobak. 

  Anledningen till att jag använde mig av systematiska litteraturöversikter med 

metaetnografi som metod är då jag ville undersöka tidigare forskning för att se vad som 

redan är gjort. Hade jag däremot gjort en intervjustudie så hade resultatet förmodligen 

inte kunnat vara lika generaliserbar. En intervjustudie hade inkluderat 5 personer som 

högst, vilket enligt mig inte hade lett till ett utförligt resultat. Fördelen med systematiska 

litteraturstudier är att de undersöker en större population, då man undersöker flera 

studier. En intervjustudie skulle förmodligen ha lett till ett mer personligt resultat, där 

chansen för andra problem kan upptäckas. Metodvalet är enligt mig passande, detta 
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eftersom jag ville undersöka en så stor population som möjligt. Detta hade inte kunnat 

vara möjligt med en intervjustudie.  

Resultatdiskussion 

Individer med utländsk bakgrund tar oftast med sig sina tobaksvanor till det nya landet 

(Socialstyrelsen, folkhälsorapport, 2009). Denna studie visar att tobaksbruk bland 

individer med liknande kultur ökar känslan av samhörighet, vilket leder till att tobak 

upplevs som en kulturell och social faktor bland individer med utländsk bakgrund. 

Individer med utländsk bakgrund har låg kunskap om hälsoriskerna med tobak och 

underskattar därför dess hälsorisker. Enligt Stewart et al, (2014); Golechha, (2016) 

riskerar individer med låg kunskap om hälsa att engagera sig i ohälsosamma beteenden i 

jämförelse med individer som har mer kunskap om hälsa. Denna studie har funnit att låg 

kunskap om hälsa är en viktig faktor som går att relatera till tobaksbruk bland individer 

med utländsk bakgrund. Studien visar att individer med utländsk bakgrund har en 

positiv inställning till tobak och upplever fördelar snarare än nackdelar med tobaksbruk.  

Socioekonomiska skillnader är en viktig faktor som denna studie har hittat. 

Tobaksbruket är generellt högre bland individer med låg utbildning och låg inkomst. 

Många individer med utländsk bakgrund får en låg socioekonomisk status vid mötet av 

det nya landet. Anledning till detta kan vara då deras tidigare ställning och utbildning 

får ingen eller liten betydelse i det nya samhället. Detta påpekar även Rostila & 

Toivanen, (2012) och menar dessutom att individer med utländsk bakgrund kan många 

gånger uppleva svårigheter med att integreras på arbetsmarknaden på grund av till 

exempel språket. Bland individer med hög och låg utbildning har man kunnat se att 

individer med låg utbildningen röker i större uträckning (SCB, 2007). Vid jämförelse av 

daglig rökning bland individer med utländsk bakgrund och inrikes födda visade att 

manliga individer med utländsk bakgrund röker nästan dubbelt så mycket än inrikes 

födda män. Bland kvinnorna är det nästan ingen skillnad alls bland utländskfödda och 

inrikes födda kvinnor (ibid). Tobaksbruket förekommer som mest bland individer med 

svåra livsförhållanden, låg utbildning och dålig ekonomi (folkhälsoinstitut, 2009).  

För att minska tobaksbruket bland individer med utländsk bakgrund visar denna 

studie att de är viktigt att upplysa och öka dessa individers kunskaper om hälsoriskerna 

med tobak. I likhet med denna studie menar även Stewart et al, (2014); Golechha, 

(2016) att för uppmuntra tobaksavvänjning är det viktigt att öka medvetenheten om 

hälsoriskerna med tobak för att motivera dessa individer till att sluta. Denna studie visar 

att spridningen av tobak bland individer med utländsk bakgrund är hög bland individer 
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med låg socioekonomisk status och låg utbildning. Stewart et al, (2014); Christiansen et 

al, (2015) menar att dessa individer har ett högt tobaksbruk och upplever många gånger 

svårigheter med att sluta. Som tidigare nämnt visar denna studie att individer med 

utländsk bakgrund har låg kunskapsnivå och lite kunskap om hälsa, vilket kan vara en 

orsak till tobaksbruk. 

 Enligt Stewart et al, (2014) kan individer med utländsk bakgrund och låg utbildning 

uppleva skam och skuld på grund av deras skriv- och läs svårigheter. Denna känsla kan 

alltså leda till brist på kontroll då individen kan känna sig hjälplös och osjälvständig. 

Allt detta kan i sin tur förhöja symptomen av depression. I denna studie var orsaken till 

att flera individer misslyckades med att sluta röka på grund av osäkerhet och för lite 

självförtroende. Andra rapporterade orsaker som familjeutmaningar, stress, ensamhet 

och ångest. Det är viktigt att anpassa interventioner till individer med låg 

socioekonomisk status och låg utbildning för att uppnå positiva resultat. Att inkludera 

kulturella och sociala aspekter vid utformning av interventioner har visat sig vara av 

stor betydelse för individer med utländsk bakgrund.  

Studierna Christiansen et al, (2015); Glover et al, (2012) har visat att det är viktigt att 

individer med utländsk bakgrund och låg socioekonomisk status får tydlig information 

om effektiva metoder för tobakstopp och att stödet är praktiskt och kulturellt anpassad. 

Hälsoriskerna med vattenpipa rökning upplevs som mindre skadligt än 

cigarrettrökning. Detta eftersom många tror att vattenpipa inte leder till ett beroende då 

gifter försvinner med hjälp av vattenledningen. Den här studien visar betydelsen av att 

införa insatser för att upplysa individer om hälsoriskerna med vattenpipa. Insatserna kan 

likna andra cigarettavvänjningsprogram för att öka dessa individers medvetenhet om 

hälsoriskerna. Det finns mycket växande bevis på att vattenpiparökningen leder till en 

rad olika sjukdomar som exempelvis hjärt- och kärl sjukdomar, andnings svårigheter 

och lungcancer (Ward et al, 2015; Akl et al, 2013). Vattenpiparökning anses vara en 

extatisk upplevelse som medför njutning medan cigarrettrökning som stress lindrande 

och beroendeframkallande. Därför är det viktigt att upplysa dessa individer om 

vattenpipans hälsorisker och uppmärksamma vattenpipa mer.  

Enligt den transteoretiska modellen är beteendeförändring en process som sker över 

tid (Prochaska & DiClemente, 1983). Denna studie visar att många av dessa individer 

befinner sig på förnekelsestadiet, vilket är det första stadiet i modellen. Anledningen till 

detta är eftersom individerna har för lite kunskap och information om hälsoriskerna med 

tobaksbruket. Dessutom förnekar många att tobak är ett hälsoproblem och upplever 
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endast fördelarna med tobaksbruket. Flera individer hade viss kunskap om hälsoriskerna 

med tobak, men menade att deras symptom eller sjukligheter inte berodde på 

tobaksbruket utan att det kunde till exempel vara ärftliga faktorer. Studien visar även att 

individer som ville och försökte förändra ett beteende hade svårigheter. Därför anses 

individerna befinna sig på begrundande stadiet och kan fastna på denna stadie under 

lång tid. Lågt självförtroende och beroendet av nikotin kan vara orsaker som gör att 

individen fastnar på begrundande stadiet utan att kunna gå vidare. 

Bland individer med utländsk bakgrund är det viktigt att utveckla interventioner som 

ökar deras kunskaper om hälsoriskerna. För att hjälpa individen vidare från förnekelse 

och begrundande stadiet är det viktigt att information anpassas till dessa grupper utefter 

deras behov. För att sedan komma vidare till förberedelsestadiet är det viktigt att 

individen är villig och beredd att ändra beteendet. De resterande tre som är 

handlingsstadiet, aktivitetsstadiet och vidmakthållandestadiet följs när individen 

kommit en bit under beteendeförändringen. Individerna i denna studie hade inte kommit 

längre än begrundandestadiet. Vid utformning av interventioner kan den transteoretiska 

modellen vara ett bra verktyg då modellen går att anpassa efter varje individ. 

Beteendeförändringsprocessen påminner om formen av en cirkel eftersom förflyttningar 

mellan stadierna kan ske både framåt och bakåt.  

För individer med utländsk bakgrund visar denna studie att det är viktigt att 

individerna har tillräckligt med kunskap om hälsoriskerna med tobak för att motivera 

dessa individer till att ändra ett beteende. Individer med utländsk bakgrund ser 

fördelarna snarare än nackdelarna med tobaksbruket. Dessa individer har positiva 

attityder kring tobak och menar att tobak ökar deras välbefinnande. Studien visar att 

individer som uppfattar riskerna snarare än fördelar med tobak är mer motiverade till att 

ändra sitt beteende. Den här studien visar även att orsaken till att individer med utländsk 

bakgrund röker är på grund av familjeutmaningar, stress, ensamhet, njutning och ångest. 

För att nå dessa individer är det viktigt att interventioner är anpassade efter deras behov. 

Kulturellt och utbildningsanpassade interventioner är av betydelse för dessa 

individer. Genom att se över deras livssituation och försöka hjälpa dem ur stress, 

ensamhet och ångest är sannolikheten stor att dessa individer är villiga att ta till sig 

kunskap för att därmed sluta använda tobak. Enligt min uppfattning använder många av 

dessa individer tobak för att orka med sin vardag. Därför är det viktigt att börja med att 

få dem att må psykiskt bättre. Ett exempel är att börja med att införa interventioner för 

dessa individer där de kan prata om sina bekymmer och försöka därefter komma med 
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förslag för hur man kan lösa dessa. Det är viktigt att ta ett steg i taget för att inte 

avskräcka individen från början. Individerna behöver förstå att all hjälp finns för att 

kunna må bra och att de inte är ensamma. Många av dessa individer kan ha blivit utsatta 

för en hel del i livet. Detta kan leda till osäkerhet och rädsla för att misslyckas och må 

dåligt. Genom att bara få med individen att prata om sina bekymmer är ett stort steg. 

Nästa steg blir att hitta lösningar på hur dessa bekymmer kan lösas. Det är därför viktigt 

att interventionen anpassas efter varje individs behov för att möta de där dem är. 

Utbildning och ökad medvetenhet om tobakens hälsorisker är steget som kommer 

därefter.  

 

Slutsats 

Denna studie visar att individer med utländsk bakgrund upplever fördelar snarare än 

nackdelar med tobak. De har låg kunskap om hälsoriskerna med tobak, vilket leder till 

ett ökat tobaksbruk. Stress, ångest, ensamhet, njutning och familjeutmaningar kan vara 

anledningar till varför individer med utländsk bakgrund röker. Dessutom upplever 

individer med utländsk bakgrund att tobak medför en viss samhörighet bland individer 

med liknande kulturer. För att motivera individer med utländsk bakgrund till att sluta 

röka är det viktigt att öka deras kunskaper om hälsoriskerna med tobak. För att kunna nå 

dessa individer är det av stor betydelse att insatser anpassas och utvecklas efter deras 

behov. Vid fortsatt forskning vore det intressant att undersöka hur dessa insatser skulle 

kunna gå till. Vad behöver dessa individer stöd med i första hand? För att veta hur 

insatserna bör anpassas är det därför viktigt att samla dessa individer och öppet 

diskutera de olika behoven. Det skulle även vara intressant att undersöka om ökad 

kunskap om tobak skulle kunna resultera till ett ändrat beteende.  
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consequences,  

reliability,  

smoking 

consequences 

questionnaire,  

validity 

 

Khalil, E, Ayyad, S, 

Al-Alawi, F, Khalil, 

H, Awadalla, M, & 

Asokan, G (2015)  

 

'Water pipe tobacco 

smoking: are the 

Bahraini smokers 

aware of its health 

effects?'  

 

Nursing Reports, 5, 

1, p. 24, EBSCOhost, 

 

Syftet med studien var att 

undersöka kunskaper och 

uppfattningar om 

hälsoeffekter av vattenpipa 

rökning bland vuxna i 

Bahrain.  

Kvalitativ ansats Populationsbaserad 

tvärsnittsstudie, 

frågeformulär  

Statistisk 

analys, SPSS  
Resultat visade tre ledande motiv 

för rökning av vattenpipa: 1, 

mötet av vänner, 2, tidsfördrivet, 

3, nöje och lycka. Vattenpipa 

rökare tror att vattenpipa är 

mindre skadligt än cigaretter för 

hälsan. Studien har avslöjat brist 

på kunskap bland befolkningen i 

Bahrain. Vattenpipa är socialt 

accepterad och förekommer 

mycket i caféer, restauranger och 

i hemmet med familj och vänner.  

Waterpipe, 

smoking, 

attitude, health 

promotion, 

tobacco, 

smoking 

cessation, health 

literacy 

 

http://www-tandfonline-com.webproxy.student.hig.se:2048/keyword/Adverse%20Health%20Consequences
http://www-tandfonline-com.webproxy.student.hig.se:2048/keyword/Adverse%20Health%20Consequences
http://www-tandfonline-com.webproxy.student.hig.se:2048/keyword/Reliability
http://www-tandfonline-com.webproxy.student.hig.se:2048/keyword/Smoking%20Consequences%20Questionnaire
http://www-tandfonline-com.webproxy.student.hig.se:2048/keyword/Smoking%20Consequences%20Questionnaire
http://www-tandfonline-com.webproxy.student.hig.se:2048/keyword/Smoking%20Consequences%20Questionnaire
http://www-tandfonline-com.webproxy.student.hig.se:2048/keyword/Validity
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Mohammadnezhad, M, 

Tsourtos, G, Wilson, C, 

Ratcliffe, J, & Ward, P 

(2015) 

 

'I have never experienced 

any problem with my 

health. So far, it hasn't 

been harmful": older 

Greek-Australian 

smokers' views on 

smoking: a qualitative 

study',  

 

BMC Public Health, 15, 

1, pp. 1-11  

 

Academic Search Elite, 

EBSCOhost 

Att utveckla större 

förståelse kring äldre 

grekiska- australiska 

rökare i förhållande till 

deras rökvanor och 

deras syn på 

rökavvänjning. Syftet är 

att driva kunskapsbasen 

inom detta område.  

Kvalitativ ansats Semi- strukturerade 

intervjuer  
Tematisk analys Resultatet visade att 

deltagarna i allmänhet hade 

en låg kunskaps nivå om de 

negativa effekterna av 

rökning och vilka fördelarna 

som uppnås av att sluta röka. 

Deltagarna visade en positiv 

inställning till rökning, detta 

var eftersom de främst 

relaterade rökningen till 

deras personliga 

erfarenheter, livshändelser, 

vanor och deras kulturella 

övertygelser. Deltagarna 

rapporterade även hinder för 

att sluta röka, dessa 

inkluderade: dåligt 

självförtroende, 

familjeutmaningar och 

allvarliga livshändelser 

tillsammans med stress och 

ensamhet.  

Greek-Australian 

smokers, Older 

people, Qualitative 

study, Knowledge, 

Attitude 

Nierkens, V, Stronks, K, 

van Oel, C, & de Vries, H 

(2005) 

 

'Beliefs of Turkish and 

Moroccan Immigrants in 

The Netherlands about 

Smoking Cessation: 

Implications for 

Prevention' 

 

Health Education 

Research, 20, 6, pp. 622-

634 

 

ERIC, EBSCOhost 

Syftet är att undersöka 

psykosociala faktorer 

och specifika 

föreställningar som är 

förknippade med 

rökavvänjning bland 

turkiska och 

marockanska 

invandrargrupper i 

Nederländerna. Detta 

för att få insikt i behovet 

av att anpassa program 

för rökavvänjning hos 

dessa grupper.  

Kvalitativ ansats Semi- strukturerade 

intervjuer, fokusgrupp 

intervjuer och enkät  

Logistisk 

regressionsanalys 

Studien fann indikatorer på 

att det är av stor betydelse att 

inkludera specifika etniska 

föreställningar för att få en 

ökad förståelse för hur man 

ska hjälpa dessa populationer 

att sluta röka. Viktigt att 

utveckla etniskt särskilda 

program för rökavvänjning.  

Smoking, social 

cognition, foreign 

countries, social 

influences, 

prevention, 

immigrants, behavior 

change 
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Nierkens, V, de Vries, 

H, & Stronks, K (2006) 

 

'Smoking in 

immigrants: do 

socioeconomic 

gradients follow the 

pattern expected from 

the tobacco epidemic?' 

 

Tobacco Control, 5, p. 

385, JSTOR Journals  

 

EBSCOhost 

Socioekonomiska mönster 

av rökning i de olika 

stadierna i tobaks epidemi 

har väl utforskats, däremot 

är det mindre känt om dessa 

mönster bland 

invandrargrupper. Denna 

studie syftar till att bedöma 

rökningen och dess 

socioekonomiska 

förändring mellan tre 

invandrargrupper. 

Surinames, turkar och 

marockaner.  

Kvalitativ ansats Litteraturöversikt, enkät 

undersökningar av annan 

studie, semi- strukturerade 

intervjuer  

Statistisk 

analys, SPSS 

Resultat tyder på att bland 

invandrare med låg utbildning 

påskyndas spridningen av 

rökning, detta innebär att 

insatser bör inriktas på att 

förhindra spridningen i dessa 

populationer. För att kunna 

stoppa framtida röknings 

epidemi hos invandrargrupper 

bör förebyggande program 

särskilt anpassas till män i 

lägre socioekonomiska 

grupper och kvinnor i högre 

socioekonomiska grupper.  

Immigrant, smoking, 

prevalence, 

socioeconomic status 

Khattab, A, Javaid, A, 

Iraqi, G, Alzaabi, A, 

Ben Kheder, A, 

Koniski, M, Shahrour, 

N, Taright, S, Idrees, 

M, Polatli, M, Rashid, 

N, & El Hasnaoui, A 

(2012)  

 

'Smoking habits in the 

Middle East and North 

Africa: Results of the 

BREATHE study' 

 

Respiratory Medicine, 

106, Supplement 2, pp. 

S16-S24, 

ScienceDirect,  

 

EBSCOhost 

Att granska 

rökningsmönster ur ett stort 

urval av befolkningen i 

åldern 40 + i tio länder: 

Algeriet, Egypten, 

Jordanien, Libanon, 

Marocko, Saudi Arabien, 

Syrien, Tunisien, Turkiet 

och Förenade Arab 

Emiraten.  

Kvalitativ och 

kvantitativ ansats 

Telefon intervju och enkät 

undersökningar 

Statistisk 

analys 
Länder där rökning förekom 

som mest är Jordanien, 

Libanon, Syrien och Turkiet. 

Tobaksbruk förknippas med 

många faktorer, såsom social 

status, utbildning, ålder, 

sysselsättning, nivå på 

inkomst, civilstånd, psykisk 

status och religiös tro. 

Resultatet visar att rökning är 

en viktig hälsofråga i MENA- 

regionen som måste åtgärdas 

genom särskilda 

hälsoutbildningar anpassade 

till varje land/population.  

Smoking rates, 

smoking habits, 

middle east, north 

africa, waterpipes, 

cigarettes  
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Källa Syfte Forskningsansats Datainsamlingsmetod Dataanalys  Resultat Centrala begrepp 

Palipudi, K, Andes, L, 

Asma, S, McAfee, T, 

Gupta, P, & Sinha, D 

(2012) 

 

'Social determinants 

of health and Tobacco 

use in thirteen low and 

middle income 

countries: Evidence 

from Global Adult 

Tobacco Survey'  

 

Plos ONE, 7, 3, 

Scopus  

 

EBSCOhost, 

Tobaksbruk har 

identifierats som den 

enskilt störta orsaken 

till ojämlik sjuklighet. 

Syftet med denna 

studie är att undersöka 

betydelsen av sociala 

bestämningsfaktorer 

på nuvarande 

tobaksbruk i tretton 

länder med låg och 

medel inkomst.  

Kvalitativ ansats Data samlades från en 

tidigare gjord undersökning 

Global Adult Tobacco 

Survey (GATS) 

 

Logistisk 

regressionsanalys, 

SPSS 

Studien visar att 

förekomsten av nuvarande 

tobaksbruk är lägre bland 

kvinnor jämfört med män i 

de flesta länderna. Studien 

visar även att förekomsten 

av tobaksanvändning är 

generellt högre bland låg 

utbildade individer och 

bland individer med låg 

inkomst. Resultatet visar att 

sociala bestämningsfaktorer 

och deras roll bör ges hög 

prioritet när man behandlar 

frågan om tobaksbruk.  

Social determinants, 

tobacco use, middle 

income countries 

Schnoz, D, Schaub, 

M, Salis Gross, C, & 

Schwappach, D 

(2011)  

 

'Developing a 

smoking cessation 

program for Turkish-

speaking migrants in 

Switzerland: Novel 

findings and 

promising effects',  

 

13, 2, p. 127-134, 

Scopus®,  

 

EBSCOhost 

 

Syftet med studien är 

att systematiskt 

granska den 

medicinska litteraturen 

för motiv, övertygelser 

och attityder gällande 

vattenpipa rökning. 

Kvalitativ och 

kvantitativ ansats 
Deltagande observation, 

semi- strukturerad, litteratur 

genomgång, enkät och 

telefon undersökning 

Temaanalys, 

regressionsanalys, 

SPSS, selektiv 

kodning  

Resultatet visar att den 

kulturella och sociala 

anpassningen av 

rökavvänjningsprogram 

kunde visa stor en 

betydande framgång. 

Positiva effekter av socialt 

och kulturellt anpassade 

program hittades. Resultatet 

tyder starkt på att personlig 

relationsbyggnad är viktigt 

för att nå utsatta 

immigrerande grupper.  

Smoking cessation, 

turkish speaking 

migrants, effects, 

tobacco  
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Källa Syfte Forskningsansats Datainsamlingsmetod Dataanalys Resultat Centrala 

begrepp 
Ward, K, Eissenberg, 

T, Rastam, S, Asfar, 

T, Mzayek, F, Fouad, 

M, Hammal, F, 

Mock, J, & Maziak, 

W (2006)  

 

'The tobacco 

epidemic in Syria' 

 

Tobacco Control, p. 

i24, JSTOR Journals,  

 

EBSCOhost, 

Syftet är att redogöra vad 

som är gjort i Syrien för att 

uppnå de satta målen som är 

att:1. Studera användningen 

av tobak och regional 

rökning 2. Utveckla och 

testa en effektiv 

rökavvänjnings intervention 

för den syriska 

befolkningen 3. Utbilda 

syriska forskare.  

Kvalitativ och 

kvantitativ ansats 

Enkätundersökningar och 

semi- strukturerade 

intervjuer  

Statistisk 

analys 

Resultateten visar hur allvarlig 

röknings epidemi är i Syrien. 

Daglig rökning var den 

dominerande formen av rökning 

för både män och kvinnor. Ett 

centralt tema var att röka 

vattenpipa ansågs vara som en 

estetisk och ibland extatisk 

upplevelse som ger en känsla av 

eufori eller nära social 

samhörighet, medan cigaretter ses 

som ett missbruk som ger viss 

lindring av ångest i utbyte mot ett 

beroende.  

Capacity building, 

smoking, syria, 

syrian center for 

tobacco studies, 

waterpipe 

Ward, K, Hammal, F, 

VanderWeg, M, 

Eissenberg, T, Asfar, 

T, Rastam, S, & 

Maziak, W (2005)  

 

'Are waterpipe users 

interested in quitting?' 

 

Nicotine & Tobacco 

Research, 7, 1, pp. 

149-156  

 

Academic Search 

Elite,EBSCOhost. 

Inga studier har hittills 

utvärderat användarnas 

motivation eller 

erfarenheter i samband med 

att sluta vattenpipa, eller 

faktorer som kan vara 

förknippade med en önskan 

om att sluta. Sådan 

information är avgörande 

för att utveckla omfattande, 

effektiv och kulturellt 

relevant avvänjnings 

program i mellanöstern.  

Kvalitativ ansats Enkätundersökning Statistisk 

analys, tema 

analys 

Intresset för att sluta röka 

vattenpipa var relativt låg och 

mindre än de som observerades för 

cigarett rökning. Faktorer som 

förklarar detta relativt låga nivån är 

att många användare underskattar 

vattenpipans negativa 

hälsoeffekter. Många människor i 

östra medelhavsområdet uppfattar 

vattenpipor som mindre skadligt 

för hälsan än cigaretter. Ett stort 

antal vattenpipa rökare har försökt 

sluta men misslyckats. Finns ett 

stort behov av utveckling av 

kulturellt lämpliga förebyggande 

interventioner.  

Cigarette smokers, 

tobacco use, 

mortality, world 

health, smoking 
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Samsökningstjänst: 

Discovery 

Sökord och 

sökordskombination 

Antal träffar  Antal valda artiklar  

 Tobacco, prevention, foreign 

background 

46 2 

 Health literacy, tobacco, 

cessation 

112 1 

 Smoking cessation, health 

literacy 

231 0 

 Tobacco, prevention, low 

education 

980 4 

 Tobacco, prevention, immigrant 275 1 

 Socio demographic, tobacco, 

behavioural 

263 3 

   =11 
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Inkludering/ exkludering tabell bilaga 3 

 

Författare, år och studie Inkludering/exkludering Skäl till exkludering  

Zeidi, I, Saffari, M, Chen, H, & 

Pakpour, A (2014) 

 

'Translation, reliability and validity 

of Iranian version of the Smoking 

Consequences Questionnaire (SCQ) 

among smokers' 

 

inkluderad  

Khalil, E, Ayyad, S, Al-Alawi, F, 

Khalil, H, Awadalla, M, & Asokan, 

G (2015)  

 

'Water pipe tobacco smoking: are 

the Bahraini smokers aware of its 

health effects?'  

 

Inkluderad   



 

 

8 

Mohammadnezhad, M, Tsourtos, G, 

Wilson, C, Ratcliffe, J, & Ward, P 

(2015) 

 

'I have never experienced any 

problem with my health. So far, it 

hasn't been harmful": older Greek-

Australian smokers' views on 

smoking: a qualitative study',  

 

Inkluderad   

Nierkens, V, Stronks, K, van Oel, C, 

& de Vries, H (2005) 

 

'Beliefs of Turkish and Moroccan 

Immigrants in The Netherlands 

about Smoking Cessation: 

Implications for Prevention' 

 

Inkluderad   

Nierkens, V, de Vries, H, & Stronks, 

K (2006) 

 

'Smoking in immigrants: do 

socioeconomic gradients follow the 

pattern expected from the tobacco 

epidemic?' 

 

Inkluderad   
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Khattab, A, Javaid, A, Iraqi, G, 

Alzaabi, A, Ben Kheder, A, Koniski, 

M, Shahrour, N, Taright, S, Idrees, 

M, Polatli, M, Rashid, N, & El 

Hasnaoui, A (2012)  

 

'Smoking habits in the Middle East 

and North Africa: Results of the 

BREATHE study' 

 

Inkluderad   

Palipudi, K, Andes, L, Asma, S, 

McAfee, T, Gupta, P, & Sinha, D 

(2012) 

 

'Social determinants of health and 

Tobacco use in thirteen low and 

middle income countries: Evidence 

from Global Adult Tobacco Survey'  

 

Inkluderad   

Schnoz, D, Schaub, M, Salis Gross, 

C, & Schwappach, D (2011)  

 

'Developing a smoking cessation 

program for Turkish-speaking 

migrants in Switzerland: Novel 

findings and promising effects',  

 

Inkluderad   

Ward, K, Eissenberg, T, Rastam, S, 

Asfar, T, Mzayek, F, Fouad, M, 

Hammal, F, Mock, J, & Maziak, W 

(2006)  

 

'The tobacco epidemic in Syria' 

 

Inkluderad   
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Ward, K, Hammal, F, VanderWeg, 

M, Eissenberg, T, Asfar, T, Rastam, 

S, & Maziak, W (2005)  

 

'Are waterpipe users interested in 

quitting?' 

 

Inkluderad   

Golechha, M (2016)  

 

'Health Promotion Methods for 

Smoking Prevention and Cessation: 

A Comprehensive Review of 

Effectiveness and the Way Forward' 

 

Exkluderad  Studien är en systematisk 

litteraturstudie, vilket inte 

passar den aktuella studiens 

metod.  
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Kvalitetsgranskning enligt CASP mallen bilaga 4 

 

Fråga Ja Nej Osäkert  

1. Framkommer syftet tydligt? 10 0 0 

2. Är den kvalitativa metoden lämplig? 10 0 0 

3. Är forskningsdesignen anpassad till syftet? 10 0 0 

4. Framkommer en tydlig deltagarrekrytering? 7 0 3 

5. Är datainsamlingsmetoden anpassad till syftet? 10 0 0 

6. Uppmärksammas forskarens och deltagarens förhållande? 3 5 2 

7. Tas hänsyn till etiska överväganden?  6 0 4 

8. Är dataanalysen tillräckligt rigorös?  5 0 5 

9. Är resultatet tydligt? 10 0 0 

10. Framkommer värdet av studien?  7 0 3 
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Studiernas bidrag till teman bilaga 5 

 

  Zeidi et 

al, 2014 

Khalil et 

al, 2015 
Mohammadnezhad 

et al, 2015 
Nierkens et al, 

2005 
Nierkens et al, 

2006 
Khattab et al, 

2012 
Palipudi et 

al, 2012 
Schnoz et 

al, 2011 
Ward et al, 

2006 
Ward et 

al, 2005 

Uppfattning av 

tobaksbrukets 

hälsorisker 

   X   X         X 

Attityder kring 

tobak 
   X   X          X   X 

Socioekonomiska 

& Kulturella 

aspekter 

   X  X  X   X   X   X    X  

Motiv till 

tobaksbruk 
   X   X   X   X      X    X   X 

Tobaksavvänjning    X   X   X   X   X   X  X  X   X  

 


