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Sammanfattning 
 

Titel: Policyns påverkan, en studie om rökpolicyns påverkan i en kommun 

Författare: Jenny Axebäck, Jenny Illerbrand 

Handledare: Thomas Öst 

Lärosäte: Uppsala Universitet  

Datum: 2016-01-04 

Syftet med denna studie är hur rökpolicy påverkar på personalen inom en organisation. Även 

vilket synsätt som personalen har gentemot policyn och hur vida förändringar i tankesättet hos 

personalen har infunnit sig efter att den nya policyn har implementerats. Vi valde i denna 

studie att använda oss av institutionell teori och normativ styrning.  

Uppsatsens bygger på en kvantitativ studie med en webbenkät som skickades ut till berörda 

respondenter inom en Kommun. Respondenterna hade ett eget val om de vill delta eller inte i 

studien. En analys gjordes av materialet i SPSS.  

Slutsatsen vi kan dra av detta arbete är att det går att se att om en organisation arbetar mycket 

med exempelvis rökpolicy så kan den lättar implementeras i organisationen. Vi har även 

kommit fram till att det i denna undersökning är hur införstådd en person är med rökpolicyn 

som gör vilken syn den har på rökning i allmänhet. 

 

Nyckelord: Rökpolicy, institutionellt perspektiv, förankring, normativ styrning  
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1. Inledning 
 

Idag visar det sig att organisationer utsätts för ett ökat tryck från samhället på så sätt att de 

behöver ta ett allt större ansvar för personalens välmående. Det kan göras på olika sätt, bland 

annat genom att konstruera och införa policys av olika slag som till exempel rökpolicy och 

policy mot kränkandebehandling.  

Inom organisationer idag har det blivit vanligare att konstruera policys rörande hälsa och 

specifikt rökning. Folkhälsomyndigheten menar att: ”Rökning är fortfarande vårt största 

folkhälsoproblem. Rökningen bidrar till stora skillnader i hälsa eftersom det i dag främst är 

de socioekonomiskt utsatta som röker” (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

 

Enligt World Health Organisation (WHO) röker 11 procent av männen och 11 procent av 

kvinnorna i åldersgruppen 16-84 år dagligen i Sverige. Detta kan jämföras med 2010, då det 

var 11 procent av männen och 13 procent av kvinnorna i åldern 16–84 år som uppgav att de 

röker dagligen. WHO:s statistik beskriver även att det är 23 procent av männen och 20 

procent av kvinnorna i samma åldersspann som röker någon gång då och då (WHO, Report on 

the Global Tobacco Epidemic, 2015). Det har visat sig att det förekommer mer rökning på 

kommunala arbetsplatser med lågutbildade än andra arbetsplatser och verksamheter. De som 

mest brukar tobak är kvinnor med en jämförelsevis låg utbildningsnivå.  

 

Sverige stiftade redan 1993 den första Tobakslagen och i den stod det att alla skulle ha rätt till 

rökfria arbetsplatser. 2005 lagstadgades om rökförbud på ställen som har serveringstillstånd. 

En diskussion som förs i media nu är den om regeringens utredning som kommer att läggas 

fram under våren 2016 om vilka olika ställen i samhället som kan komma att bli helt rökfria, 

bland annat uteserveringar (Wikén, 2015). I dag börjar fler och fler kommuner att ha rökfri 

arbetstid, vilket betyder att det är förbjudet att röka under arbetstiden och bara tillåtet att röka 

på raster. Oftast behöver även anställda, särskilt inom vård och omsorg, byta kläder om de går 

ut och röker. Detta för att inte utsätta medarbetare och vårdtagare för röklukt. Den sista 

december 2014 hade 201 av Sveriges 290 kommuner rökfri arbetstid (Tobaksfakta, 2016).  

 

Idag är vi upplysta om vilka risker det finns med rökningen och vilka sjukdomar som kan 

komma i och med rökning, inklusive passiv rökning. Ur ett samhällsperspektiv kostar 

rökningsrelaterade sjukdomar mycket pengar och detta är således en viktig fråga för 
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samhället. Statens folkhälsoinstitut har beräknat att samhällskostnaden uppgår till 30 

miljarder kronor per år (Tobaksfakta, 2014). Vidare har ny forskning vid Uppsala universitet 

påvisat att om antalet rökare i Sverige skulle minska med en procent till och med år 2019, så 

skulle hälso- och sjukvårdskostnaderna sjunka med ungefär 136 miljoner kronor (UNT, 

151203). 

Detta är även viktigt och relevant ur arbetsgivarens ekonomiska synvinkel, då en friskare 

personal medför lägre kostnader för både långtidssjukskrivning och kortare sjukfrånvaro. En 

annan aspekt är att personalens medarbetare slipper utsättas för passiv rökning och de 

allergier som kan bli en följd av att de utsätts för cigarettrök.   

 

Vi anser att det är intressant att studera policys för att se om dessa upprättas för personalens 

hälsa eller om de snarare syftar till att förbättra företagens image. Blir policyn ett dokument 

som sitter i en pärm på chefens kontor eller är det fråga om ett dokument som det verkligen 

arbetas med? Det finns forskning som visar att implementerandet av olika policys ger effekt 

på arbetarnas hälsa (Åkerlind et al., 2013), men andra studier gör gällande att det inte ger 

någon effekt på hälsan alls utan snarare är ett dokument som skapas ”för syns skull” (Fallin et 

al., 2014). Mer om detta kommer att tas upp längre fram i kapitlet om tidigare forskning. 

  

Fokus i denna studie ligger på rökpolicy som är en viktig del i arbetet för att få en mer 

hälsosam arbetsmiljö. Vi har varit i kontakt med en kommun där kommunfullmäktige nyligen 

har tagit ett beslut om en förnyad rökpolicy som gäller för alla anställda i kommunen och som 

även inkluderar politikerna.  

Det är intressant att se om det kommunen säger sig göra för en bättre hälsa verkligen också 

påverkar personalen. Vi har valt ut två grupper som vi ska studera: de anställda tjänstemännen 

som arbetar i själva kommunhuset och de som arbetar inom vård och omsorg, närmare 

bestämt inom äldreboende och hemtjänsten. Anledningen till att vi bara undersöker  två 

grupper är att arbetsgivaren har många anställda och att en totalundersökning skulle bli alltför 

omfattande inom ramen för denna uppsats.  
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1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur rökpolicy påverkar personalen inom en 

organisation. Vi vill även studera vilka synsätt som personalen har gentemot rökpolicyn och i 

vilken utsträckning förändringar i synsätt hos personalen har infunnit sig efter det att den nya 

policyn implementerats.  

 

Våra frågeställningar blir då: 

• Hur väl förankrad är policyn bland chefer och medarbetare? 

• Har det blivit någon förändring angående synsätt på rökning och rökpolicy bland 

personalen?  

• Hur betydelsefull är rökpolicyn för individens inställning till rökning? 

1.2 Uppsatsens disposition 
 

Här ovan har uppsatsens syfte presenterats, liksom även de tre frågeställningarna. Härnäst 

presenteras tidigare forskning i ämnet som vi funnit intressant. I kapitlet därefter tar vi upp 

och förklarar den teori vi valt och beskriver begrepp som vi utgår från. I det därpå följande 

metodkapitlet beskriver vi vårt tillvägagångssätt vid datainsamlingen liksom även det urval vi 

gjort, samt hur vi  gått till väga i samband med kodning m.m.. I metodkapitlet tar vi även upp 

validitet, reliabilitet och etiska överväganden. Därefter redogörs för resultatet i vår studie. 

Slutligen för vi i det sista kapitlet en diskussion kring resultatet, särskilt i förhållande till vårt 

valda teoretiska perspektiv och de begrepp vi använt oss av. Uppsatsen avslutas med en 

referenslista och bilagor. 
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2. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel nämner vi först vilka arbetsområden där rökning är mer respektive mindre 

vanligt förekommande. Därefter presenteras forskning rörande hälsa samt rökning. För att 

vidare i nästkommande del visa på policyns betydelse gällande rökning utifrån forskning som 

gjorts inom området. Och sedan presenteras vissa åtgärder som visat resultat till minskad 

rökning i arbetslivet. Slutligen sker en sammanfattning av detta kapitel samt att det förklaras 

på vilket sätt delen tidigare forskning har anknytning för vår undersökning. 

 

Rökning är mer förekommande på kommunala arbetsplatser än andra arbetsplatser och 

verksamheter. De som mest brukar tobak är kvinnor med en jämförelsevis låg utbildningsnivå 

(Statens folkhälsoinstitut, 2010a, s 59). Studier som gjorts pekar på att anställda inom 

sjukvård i lägre utsträckning brukar tobak än andra yrkeskategorier i Sverige. Exempelvis är 

det mindre än tre procent av läkarna i Sverige som röker dagligen (Statens folkhälsoinstitut, 

2009, s 98). 

 

2.1 Forskning om hälsa 
 
Hälsofrämjande åtgärder har varit i fokus under välfärdsstatens framväxt, från 1800-talets slut 

fram till idag. Många människor idag anstränger sig för att ha ett så hälsosamt leverne som 

möjligt, bland annat genom att motionera efter sin egen kapacitet – utan något tvång från 

andra (Öhman, 2008, s 91-93). Arbetslivet i dag är en sammansatt miljö, detta gör att det 

ställs höga krav på arbetarnas både fysisk och mental arbetsförmåga (Ahmadi & Larsson, 

2014, s 128). De som leder verksamheten på arbetsplatser har en stor del i hur hälsan samt 

sjukfrånvaron påverkas. Forskningen pekar också på betydelsen av att främja hälsa på 

arbetsplatser utifrån ett målfokuserat sätt (Åkerlind et al., 2013, s 806-807). Detta kan ses i 

ljuset av att det bara är ett fåtal individer som är med i beslutsfattandet gällande 

organisationen och dess personal, vilket innebär att detta fåtal är de som kan sägas ha makt 

rörande beslut gällande personalens. I och med denna snedfördelning i makthänseende finns 

emellertid möjligheter att fatta effektiva beslut beträffande viktiga hälsofrågor på 

arbetsplatsen (Brunsson och Olsen, 1990, s 12).  
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Det finns dansk forskning som visar att individer som röker upplever att de har betydligt fler 

år med sämre hälsa jämfört med vad fallet är för dem som inte röker (Brönnum-Hansen & 

Juel, 2001, återgiven i Statens folkhälsoinstitut, 2009, s. 16). En stor forskningsstudie i USA 

pekar på att det finns en tydlig skillnad mellan rökare och icke rökare när det gäller antal 

gånger dessa uppsökt sjukvård för olika fysiska eller psykiska åkommor (Arday et al., 1995, 

återgiven i Folkhälsomyndigheten, 2015, s 16). Ur arbetsgivares synpunkt är rökning 

kostsamt då medarbetare som brukar tobak uppvisar ett högre antal frånvarodagar jämfört 

med sina icke rökande kollegor, vilket medför ökade utgifter. Likaså förloras arbetstid genom 

rökpauser (Folkhälsomyndigheten 2015, s 20). Forskningen visar att det finns ett samband 

mellan hur medarbetare uppfattar den egna hälsan och det hälsoarbete som äger rum på 

arbetsplatserna (Åkerlind et al., 2013, s 805). 

2.2 Forskning om policy 
 
Ordet policy betyder dels riktlinjer men kan även betyda grundläggande handlingsprogram. 

Forskning har påvisat att det är av stor vikt för arbetsgivare att på ett mål-fokuserat sätt skapa 

grundläggande handlingsprogram rörande personalens hälsa (Åkerlind m.fl., 2013, s 807). I 

vår studie är policyn skriven av särskilt anställda i kommunen och har därefter tagits beslut 

om i kommunfullmäktige. 

Handlingsprogram av detta slag formuleras av företagsledningen eller av de styrande 

politikerna i kommuner. De kan både skrivas som riktlinjer, men även som regler som ska 

följas mer strikt. De går dock inte att likställa med lagar. Beroende på hur författarna till 

policys ser på arbetarna, så skrivs de på olika sätt. Antingen ges personalen möjlighet att 

tänka och reflektera själva eller så utgörs dokumenten av mer strikta riktlinjer som det inte går 

att tänka utanför. Det är även en fråga om vilken typ av organisation det är fråga om och och 

hur stor den är, men även om vilken kultur som präglar verksamheten inom den (Hanson, 

2015). 

Något som ofta är problematiskt när det gäller policys i allmänhet är att många medarbetare 

inte har vetskap om policyn under det att den arbetas fram, utan bara först efter att den har 

formulerats. Policyskapande kan liknas vid ett pågående maskineri. (Dror, 1968, s 3). Dror 

framhåller bland annat att policyskapande är väldigt komplext, likaså att det är fråga om en 

process av dynamisk karaktär i den bemärkelsen att det är en ständigt pågående aktivitet. 

Vissa policydokument är av mer övergripande art och utgörs av riktlinjer som är av allmän 

karaktär, istället för mer noggranna anvisningar gällande handlingsplaner (Dror, 1968, s 12, 
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14). Organisationer använder sig för det mesta inte av regler av formell karaktär. När det 

gäller beslutsfattande i organisationer är detta strukturerat utifrån bland annat maktrelationer 

inom organisationen, men också utifrån mer informella seder och en informell 

arbetsfördelning som utvecklats över tid (Dror, 1968, s 81). 

 

Åkerlind et al (2013, s 800) säger ”Forskning om hälsa och sjukfrånvaro i arbetslivet handlar 

till stor del om att kartlägga och analysera skillnader med sikte på att upptäcka åtgärdbara 

orsaker.” Å ena sidan visar vissa studier att policy i skriven form inte är av någon större 

betydelse i arbetet med att främja hälsan, men å andra sidan visar flera andra studier som 

gjorts i bland annat USA, Kanada och Storbritannien att införandet av policys och rökfria 

arbetsplatser ger en bättre arbetsmiljö för arbetarna (Åkerlind et al., 2013). Förekomsten av 

sådan policy har medfört att en del rökare har slutat med tobaksrökning, vilket stämmer väl 

överens med vad WHO påvisat gällande rökning inomhus (WHO, 2007). Beträffande 

tobaksavvänjning visar en studie som gjorts i 36 länder att Storbritannien låg i framkant för 

att få individer att sluta röka, med olika policyer som ska underlätta för dem som beslutat sig 

för att bli tobaksfria. Sverige låg i denna studie på en avsevärt lägre nivå än Storbritannien när 

det gäller strategier för tobaksavvänjning (Raw et al., 2009). Enligt WHO saknas en 

tillfredställande tobakspolitik i så gott som alla länder i världen (WHO, 2008, återgiven i 

Folkhälsomyndighetens, 2015, s 50). De länder som har en väl utarbetad tobaksavvänjning 

utgör mindre än tio procent av alla länder i världen (Statens folkhälsoinstitut, 2009, s 50). 

2.3 Åtgärder 
 

Forskning från WHO visar på att bästa sättet att minska passiv rökning är att förbjuda rökning 

inomhus (WHO, 2007). I Sverige är det idag olagligt att röka i offentliga lokaler (SFS 

1993:581, Tobakslagen). Ett sätt för organisationer att ta detta ett steg längre är att införa 

rökfri arbetstid, vilket oftast betyder att det inte är tillåtet att röka under arbetstid. Då är dock 

lunchrasten som regel exkluderad (Tobaksfakta, 2015). Flera olika studier har visat att om en 

organisation inför rökfria arbetsplatser, så minskar antalet rökare med flera procentenheter (ca 

2-4 %) (Fichtenberg et al., 2002; Chapman et al., 1999). Likaså visar annan forskning som 

nämnts att en tydlig policy på arbetsplatser där det inte är tillåtet att röka är en bidragande 

orsak till att ett ökat antal personal slutar röka. Beslut om rökfria arbetsplatser har heller inte 

någon avgörande betydelse för huruvida rökar väljer att avbryta sin anställning; det ligger helt 

andra faktorer bakom valet att avsluta sin anställning (Fichtenberg & Glanz, 2002; Smoke 
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Free Europé Partnership, 2005). Rökpolicy framstår i vissa studier som ett bra och effektivt 

sätt att förbättra medarbetarnas hälsa, men även för att förhindra passiv rökning. Likaså har 

det visat sig att rökpolicy minskar riskerna för flera olika allvarliga sjukdomar (Fallin et al., 

2014; Fichtenberg & Glantz, 2002; Chapman et al., 1999; Pizacani et al., 2011). Vidare har 

forskning påvisat en markant skillnad i form av minskat antal rökare mellan arbetsplatser med 

policybeslut om rökfri arbetsplats och organisationer som saknar sådana beslut. Det tycks 

också vara så att effekten – i form av minskat antal rökare bland personalen – ökar i positiv 

riktning ju tydligare eller strängare policy det är fråga om (Bauer et al., 2005, återgiven i 

Folkhälsomyndigheten, 2015, s 85). 

 

Det finns idag en stark medvetenhet om den egna hälsan bland anställda i olika 

organisationer. En personalgrupp som mår bra, innebär som nämnts även mindre kostnader 

för företagen. Ett av de bästa sätten att minska sjukskrivningstalet på arbetsplatser är att på ett 

organiserat sätt arbeta tobaksförebyggande (Halpern & Taylor, 2009, återgiven i Statens 

folkhälsoinstitut, 2010, s 29).  

2.4 Sammanfattning av forskning i relation till vår studie 
 

I detta kapitel har det framkommit att flest rökare vanligt vis återfinns inom kommunala 

verksamheter, till skillnad från exempelvis verksamheter inom sjukvården. Tidigare forskning 

inom området hälsa visar på arbetsgivares betydande roll för personalens välmående på 

arbetsplatser (Åkerlind et al., 2013). Studier pekar också på att individers upplevelse av det 

egna välmående är sämre hos rökare än hos andra individer (Brönnum-Hansen & Juel, 2001). 

Ett område som det forskats kring är policyns betydelse för hälsan, där det å ena sidan visat 

sig att förekomsten av policydokument inte tycks ha någon positiv effekt när det gäller 

rökning på arbetsplatser. Å andra sidan påvisar andra studier att det tvärtom föreligger ett 

positivt samband mellan rökpolicy på arbetsplatser och de anställdas hälsa. Just beslut om 

rökförbud inom organisationen är en åtgärd som påvisats vara effektiv för att få individer att 

bli mer hälsosamma och sluta röka (Fichtenberg & Glantz, 2002; Chapman et al., 1999). Om 

ett aktivt förebyggande arbete när det gäller tobaksanvändning äger rum, så tycks det leda till 

en minskning av antal rökare på arbetsplatsen och därmed ett minskande sjuktal. 

Vårt intresse för att undersöka rökpolicyns påverkan för individer som arbetar i kommunen 

grundar sig i det nämnda faktum att just kommunala verksamheter har flest andel individer 

som brukar tobak. Därav finner vi det betydelsefullt att ta reda på huruvida rökpolicyn har 
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effekt inom delar av verksamheten i den kommun där vi gjort vår undersökning. Då det 

beslutats om rökförbud på samtliga arbetsplatser i denna kommuns arbetsplatser kan vårt 

resultat kopplas till de nämnda tidigare studier som påvisat rökpolicyns positiva 

genomslagskraft för personalens hälsa. Vi finner det särskilt intressant att se om en effekt av 

detta policybeslut kan påvisas i form av en minskning av antal rökare, vilket låter sig göras då 

vårt resultat kan jämföras med en tidigare undersökning om rökning som gjorts i kommunen. 

 

Också när det gäller passiv rökning har som nämnts en tydlig rökpolicy påvisats ha positiva 

effekter, så till vida att arbetsplatser med en förhållandevis strikt rökpolicy tenderar att ha 

färre anställda som upplever sig ofrivilligt utsättas för tobaksrök. Detta knyter an till 

föreliggande studie på så sätt att här undersöks huruvida – jämfört med den tidigare 

undersökningen inom kommunen – antalet anställda som dagligen utsätts för passiv rökning 

minskat eller ökat.  
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3. Teori 
 

Mot bakgrund av föregående kapitel som berörde forskning inom området hälsa, rökning 

samt policy fortsätter vi vidare i detta kapitel med en redogörelse för denna studies teoretiska 

utgångspunkt: s.k. institutionell teori och särskilt begreppet normativ styrning. Inledningsvis 

beskrivs det institutionella perspektivet inom organisationsteorin. I nästföljande avsnitt 

presenteras begreppen formell organisation och hierarki. Vidare beskrivs institutionalisering 

och dess koppling till omgivningen och andra organisationer. Därefter förklaras idén om lös 

koppling mellan formell och informell organisation. Dessutom redogörs för vad som 

åstadkommer legitimering av organisationer. Avslutningsvis tas begreppet normativ styrning 

upp, där vi för denna studie valt ut vissa aspekter som är av särskild betydelse. Vad som läggs 

särskilt stor vikt vid i detta kapitel är formell och informell struktur, lösa kopplingar, 

legitimering och slutligen normativ styrning. I slutet av kapitlet återfinns en sammanfattning, 

där kopplingen mellan den beskrivna teoretiska utgångspunkten och föreliggande 

undersökning förtydligas. 

3.1 Institutionellt perspektiv 
 

Det institutionella perspektivet representerar ett av flera olika sätt att se på reformer och 

förändringsprocesser inom organisationer. Det är en synvinkel utifrån vilken bland annat makt 

och styrning fokuseras. Perspektivet kan med fördel användas som redskap vid analys av 

förändringar i organisationer (Brunsson & Olsen, 1990, s 9). Ett flertal av de mest betydande 

samhällsförändringarna anses inom det institutionella perspektivet vara kopplade till 

förändringsprocesser i organisationer. Det inom institutionell teori centrala reform-begreppet 

syftar på just detta slags förändringsprocesser. Reformer innefattar idéer men också praktik 

och det är betydelsefullt att kunna se hur dessa två aspekter hör ihop med varandra (Brunsson 

& Olsen, 1990, s 11, 26). 

3.1.1 Formell organisation och hierarki 
 

Utmärkande för formella organisationer är bland annat att de har skapats för att uppnå 

specifika mål och att de präglas av en formaliserad struktur, vilken i sin tur medför en 

snedfördelning avseende de olika typerna av arbetsuppgifter inom verksamhetenen. Denna 

snedfördelning legitimeras på så sätt att den medverkar till en effektivisering av 

organisationens måluppfyllelse (Brunsson & Olsen, 1990, s 12). En grundpelare i de formella 
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organisationernas rationalitet är den hierarki som utgörs av uppdelningen mellan de individer 

som fattar beslut i organisationen och de som verkställer och handlar utifrån tagna beslut. Det 

är då beslutsfattarna inom organisationen som har befogenhet att strukturera processen och 

bedöma vilka de bästa handlingsalternativen är. Dessa individer inom organisationen är de 

som har idéerna, medan de som arbetar under ledningen verkställer dessa idéer. Ledningen är 

alltså de som utformar själva idéerna, vilka verkar styrande för organisationen; de som ser till 

att idéerna omsätts i handling och som genomför fattade beslut är de ledda (Brunsson & 

Olsen, 1990, 89-90). Det är som tidigare nämnts endast ett jämförelsevis litet antal individer 

som ingår i organisationens ledning och makten över exempelvis organisationsförändringar 

koncentreras således till detta fåtal. Denna uppdelning är rationell i den bemärkelsen att den 

medger ett effektivare sätt för organisationen att uppnå dess mål än vad som vore fallet om 

alla skulle vara med om att fatta beslut (Brunsson & Olsen, 1990, s 12-13). 

 

Förändringar i organisationers verksamhet harmoniserar som regel med de värderingsgrunder 

som finns i omvärlden och organisationer har ett eget intresse av att ständigt känna av 

”politiska signaler, kritik, ändrade marknadsförhållanden” (Brunsson & Olsen, 1990, s 16). 

Inte desto mindre äger förändringar alltid rum inom ramen för lokala processer (Brunsson & 

Olsen, 1990, s 17) och i denna undersökning om huruvida rökpolicyn har en påverkan på 

personalen i verksamheten i en kommun är en teoretisk utgångspunkt att detta beslut ligger i 

den formella strukturen – närmare bestämt hos ledningen – som i sin tur beslutar i enlighet 

med rådande politiska värderingar. 

3.1.2 Institutionaliserad omgivning och organisation 
 

Förändringar kan vara en starkt bidragande orsak till organisationers varaktighet, på så vis att 

de kan medverka till att de får en starkare” identitet” genom att de profilerar sig gentemot 

omgivande organisationer (Brunsson & Olsen, 1990, s 17). Ett viktigt begrepp inom 

institutionell teori som har med detta att göra är institutionaliserade omgivningar. Detta 

begrepp syftar på ”hur förhållandet mellan organisationer och deras omgivningar kan 

påverka reformförsök och förändringsprocesser.” (Brunsson & Olsen, 1990, s 19). Ett 

utmärkande drag hos institutionella organisationer, å andra sidan, är att dess sätt att bete sig 

kontrolleras genom regler som är kulturellt betingade och som kommer till konkret uttryck i 

form av rutiner inom organisationen. Under lång tid utvecklas invanda tankesätt inom 

organisationen kring hur goda resultat på bästa sätt skulle kunna uppnås. Inom organisationer 

av institutionell karaktär uppstår således förgivettaganden om verksamheten, i vilka både 
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tanke och handling är starkt förankrade. De rutiner som dessa förgivettaganden leder till 

medför att andra tänkbara sätt att fatta beslut stängs ute. Å ena sidan kan institutionaliserade 

organisationer som på detta sätt präglas av rutiner enligt ovan på ett effektivt sätt koordinera 

de olika handlingar som tillsammans utgör verksamheten. En brist hos institutionaliserade 

organisationer av det beskrivna slaget är å andra sidan att de tenderar att vara skulle vara 

mycket tungrodda när det gäller deras förmåga till nya förändringsprocesser (Brunsson & 

Olsen, 1990, s 15). 

 

Beträffande gällande värderingsgrunder utifrån kriterier som till exempel att vara ”naturlig” 

eller ”modern”, så är dessa särskilt betydelsefulla inom organisationer som präglas av en 

verksamhet vars kvalitet är svår att bedöma på ett entydigt sätt. I och för sig måste 

organisationer för sin överlevnad följa lagen, men de gällande värderingsgrunderna innebär 

också att de ibland måste genomföra olika strukturella förändringar för att kunna överleva 

(Brunsson & Olsen, 1990, s 19). Föreliggande studie om rökpolicy utgår från den här 

beskrivna institutionella teorin om organisatoriska förändringar som gör gällande att en 

organisation å ena sidan har krav på sig att följa vissa formella regler som till exempel lagen, 

men å andra sidan finns det även krav på organisationen i form av rådande värderingar i 

samhället – gällande till exempel målsättningar om en rökfri omgivning – vilka omgivande 

organisationer kan förväntas hörsamma och efterleva. I en sådan institutionaliserad 

omgivning skulle införandet av rökförbud på arbetsplatsen då kunna stärka den aktuella 

organisationens legitimitet gentemot omgivningen. 

3.1.3 Lösa kopplingar mellan formell och informell organisation 
 

Det är av stor betydelse att processer och ideologier hålls åtskilda och inte blir störande för 

varandra. Om exempelvis normer och värderingar i organisationens omgivning inte är i 

samstämmighet med organisationens behov kan detta lösas genom ett slags delning, anpassad 

utifrån de olika slags krav som finns. Separeringen av processer och ideologier leder till att 

organisationens struktur blir tudelad, där det är den formella organisationen som visas utåt till 

omgivningen och andra organisationer medan organisationens mer informella kultur kan 

fortsätta att prägla den interna verksamheten. Det är av största vikt att organisationers 

formella struktur har en anpassningsförmåga gentemot de normer som existerar i 

omgivningen (Brunsson & Olsen, 1990, s 20-21). En tudelning av det beskrivna slaget är vad 

som inom institutionell teori benämns lös koppling. 
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Även förhållandet mellan ledningen och de ledda är ofta löst kopplad. Ledningen och de 

ledda ägnar sig åt skilda saker och den lösa kopplingen dem emellan kan bidra till att göra 

verksamheten mer produktiv och friktionsfri. Den bild som organisationen skapar av sig 

gentemot omvärlden är minst lika betydelsefull för dess varaktighet som de strukturer och 

processer som präglar dess kärnverksamhet. Det är genom beslut fattade av ledningen – d.v.s. 

inom organisationens formella del – som omgivningen får ta del av vad organisationen tänker 

och tycker (Brunsson & Olsen, 1990, s 90). I och med nämnda tudelning kan det ibland vara 

så att den del av organisationen som har kontakt med omgivningen inte har särskilt mycket 

gemensamt med den inre kärnverksamheten (Brunsson & Olsen, 1990, s 26). Den lösa 

kopplingen mellan ledningen och de ledda innebär ofta att ledningen fattar beslut av mer 

strategisk karaktär, medan de ledda i stor utsträckning själva bestämmer över vad 

kärnverksamheten ska innefatta (Brunsson & Olsen, 1990, s 91). En rationalisering av 

verksamheten sker därmed, så till vida att medarbetare inom olika delar av verksamheten gör 

det de är bäst på – till fördel för organisationen. 

 

Anpassningsförmågan hos organisationer är som regel god, vilket gör att en organisation ofta 

kan följa såväl de värderingar och normer som de regelverk vilka råder i samtiden. Det är 

betydelsefullt för dagens organisationer att vara ”moderna” och det kan ofta innebära stora 

svårigheter för en organisation att stå emot reformeringar som härrör från omgivningen, inte 

minst eftersom en innebörd av begreppet ”modern” är att vara benägen till förändringar som 

medför en utveckling till det bättre. Även om organisationer alltså ofta gör yttre anpassningar 

till omgivningen, kan de emellertid ofta präglas av helt andra strukturella former när det gäller 

synkroniseringen av handlingar inom den interna verksamheten. Sådana strukturella former 

utgör den informella delen av organisationer (Brunsson & Olsen, 1990, s 21-22). I nutida 

organisationer finns det behov av att effektivisera verksamheten och inte minst förmågan att 

möta krav från omgivningen stärks av den effektivisering som den nämnda lösa kopplingen 

mellan formell och informell organisationsstruktur medger. Uppdelningen av den formella 

och informella organisationen underlättar emellertid även för kärnverksamheten, på så vis att 

denna i så liten utsträckning som möjligt störs av förändringsprocesser i den formella 

organisationen (Brunsson & Olsen, 1990, s 33).  

 

Reformförsök som är löst kopplade enligt ovan kan ibland ge upphov till ett slags kulturell 

strid inom organisationen. När det gäller exempelvis anpassning till rådande normer för att ge 

legitimitet åt organisationen, kan det å andra sidan tvärtom vara så att endast marginella 
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förändringar ägt rum trots att både de som beslutat om dessa reformer och övriga medarbetare 

har uppfattningen att betydelsefulla förändringar skett (Brunsson & Olsen, 1990, s 23). Olika 

grad av samstämmighet mellan ledningen och de ledda kan med andra ord uppkomma i olika 

situationer, beroende på hur väl förankrade fattade beslut är inom organisationen som helhet. 

3.1.4 Legitimitet 
 

Den legitimitet som organisationer åtnjuter uppstår utifrån vad organisationen gör i 

förhållande till de värderingar som finns i omgivningen. För att kunna vinna legitimitet måste 

organisationens verksamhet ha en god överensstämmelse gentemot rådande normer i 

samhället. Ett sätt för offentliga organisationer att få legitimitet är därför att genomgå sådana 

förändringsprocesser som ”föreskrivs” av omgivningens skiftande värderingar och 

förväntningar. I dagens moderna samhälle är det således av största vikt för organisationer – 

inte minst inom den offentliga sektorn – att ständigt utvecklas så att de kan anses fortlöpande 

förändras till det bättre (Brunsson & Olsen, 1990, s 223-224). 

 

När det gäller de beslut som tagits i den aktuella kommunen angående införandet av 

rökförbud skulle det, mot bakgrund av ovanstående resonemang, kunna vara så att 

förankringen bland medarbetarna är låg på grund av att besluten enbart fattats inom den 

formella delen av organisationen. Rökpolicyn skulle då egentligen inte beröra 

kärnverksamheten, då beslut om denna enbart fattats som svar på ”politiska signaler” från 

omvärlden och för att stärka verksamhetens legitimitet. Detta skulle i sin tur kunna innebära 

att rökpolicyn endast utgörs av ett formellt måldokument som finns hos ledningen och 

medarbetarna inom den mer informellt präglade verksamheten vore i så fall att betrakta som 

löst kopplade till den formella strukturen. Huruvida rökpolicyn i detta fall är ett uttryck för lös 

koppling inom organisationen är en empirisk fråga som denna uppsats syftar till att besvara. 

3.2 Normativ styrning 
 
Normativ styrning är ett slags styrning där organisationens ledning riktar in sig på personalens 

föreställningar och vilka tolkningar av verksamheten som de gör i sitt arbete. Även om det här 

är fråga om en beteende styrning som är indirekt, är det inte beteendet i sig som är av intresse 

för ledningen utan snarare personalens tankar och den förståelse av sitt arbete som 

medarbetarna har. Ledningen vill forma de anställdas tankar så att de så långt som möjligt 
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överensstämmer med organisationens målsättningar, för att därigenom kunna nå en så hög 

effektivitet som möjligt i organisationen (Alvesson & Sveningsson, 2007, s 164).  

 

Den normativa styrningen kan ske redan i rekryterings fasen, men även genom en pågående 

socialisation inom organisationen. Ledningen är i samband med rekrytering intresserad av att 

värva personer som både har de kvalifikationer som organisationen behöver och som även 

delar företagets normer och värderingar. Denna typ av normativ styrning har benämnts 

matchningsmodellen (Alvesson & Sveningsson, 2007, s 164). Socialisationen inom 

organisationen sker till en början i form av introduktionsutbildningar som kan inrymma att 

läsa igenom och förstå organisationens policys och värderingsdokument och senare i form av 

olika slags kompetensutveckling, men kan även ske vid arbetsplatsträffar där olika 

måldokument kan tas upp och arbetas med. Den viktigaste socialiseringen sker emellertid på 

daglig basis när arbetarna interagerar med de andra anställda och på så sätt lär sig 

organisationens regler, både de outtalade och uttalade (Alvesson & Sveningsson, 2007, s 166-

167). På det sättet sker då den normativa styrningen på ett mer informellt sätt, till skillnad från 

då medarbetarna till en början introduceras i organisationens formella policys. 

3.3 Sammanfattning av teorin i relation till vår undersökning 
 

I detta kapitel har institutionell teori beskrivits. Denna är en utgångspunkt för vår 

undersökning om rökpolicy. Det institutionella perspektivet är ett bland många möjliga 

perspektiv att anlägga. Formella organisationer och vad som kännetecknar dessa har tagits 

upp, liksom även snedfördelningen i makthänseende och den därtill hörande hierarkins 

betydelse för organisationer.  

Vidare har kort redogjorts för vad som avses med institutionella organisationer och vad som 

kännetecknar dessa. De institutionaliserade omgivningarna har förklarats vara av stor 

betydelse för organisationers fortlevnad. En ofta förekommande löskoppling inom 

organisationer mellan den formella och informella strukturen har också betonats. Det är av 

stor betydelse att organisationer anpassar sig till de värderingsmässiga förändringar och 

trender som omgivningen präglas av. I avsnittet om legitimitet hur denna följsamhet är av stor 

vikt för att organisationer ska kunna vinna legitimitet i omgivningens ögon. I detta 

sammanhang har den innebörd som policys har i organisationer framhållits. Slutligen har 

innebörden av normativ styrning förklarats samt hur denna kan ske på både ett formellt och 

ett mer informellt vis. 
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Vi vill inom ramen för det institutionella perspektivet försöka förstå huruvida rökpolicy har 

en påverkan på personalen i verksamheten och i vilken utsträckning den har implementerats i 

kommunens verksamheter. Frågan kan ställas om det endast är den formella delen av 

organisationen som policyn egentligen berör, vilket i så fall vore ett konkret uttryck för 

löskoppling inom kommunens verksamhet. En tolkning utifrån ett institutionellt perspektiv 

vore då att kommunen fattat detta beslut främst som ett svar på omgivningens krav och de 

normer som råder i dagens samhälle. Kommunfullmäktiges beslut om rökfria arbetsplatser 

skulle då kunna betraktas som fattat främst för att stärka kommunens image, d.v.s. dess 

legitimitet i omgivningens ögon. En institutionell tolkning av detta vore vidare att kommunen 

genom beslutet gällande rökförbud framför allt strävar efter att följa de trender och 

värderingar som råder i det nutida samhället. 
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4. Metod 
I detta metodavsnitt presenteras en redogörelse för vår valda kvantitativa metod samt det 

material vi använder oss av i undersökningen. Likaså beskrivs datainsamlingsprocessen. 

Därefter redogörs för våra urvalskriterier för undersökningen och de beroende och 

oberoende variablerna. Slutligen beskrivs validitet, reliabilitet och etiska överväganden. 

4.1 Kvantitativ metod 
 
Denna undersökning syftar till att ta reda på huruvida rökpolicyn har en påverkan på 

personalen i organisationens verksamhet. Detta sker genom en kvantitativ metod. Vi avser att 

undersöka två av kommunens sju olika verksamhetsgrenar. Vi valde att undersöka vård och 

omsorg och förvaltningen i kommunhuset, dels mot bakgrund av resultat från en tidigare 

enkätundersökning som gjorts av kommunen och dels genom en egen enkätundersökning. Vi 

valde just dessa två då det är två olika sorters verksamheter. På kommunhuset arbetar till 

största del tjänstemän och inom vård och omsorg arbetar till största del lågutbildad personal 

(undersköterskor och vårdbiträden). Den tidigare undersökning som kommunen gjort är en 

studie där personal inom kommunens enheter fått besvara ett antal frågor om vad de hade för 

inställning gällande införandet av rökpolicy på arbetsplatsen.  

 

Vi har för avsikt att genom en egenkonstruerad webbaserad enkät undersöka synsätt rörande 

rökpolicy i vissa verksamhetsgrenar inom kommunen, men vi kommer också att göra en 

jämförelse med resultaten från kommunens tidigare undersökning. Den valda kvantitativa 

metoden är för vårt syfte ett bra tillvägagångssätt, eftersom vi vill undersöka synsätt till 

rökpolicy och vill ha många åsikter för att få ett brett material att arbeta med (Trost, 2012, s 

136). Vårt val att använda oss av webbenkät är baserat på att det är mindre tidskrävande för 

oss då vi tänkt nå ut till en stor mängd respondenter men det grundar sig även på praktiska, 

ekonomiska, tidsmässiga och resursmässiga skäl. Vad som ofta är en nackdel med detta sätt 

att distribuera är att det oftast blir ett större bortfall än om pappersenkäter används. Vi vet 

även att des tilltänkta respondenterna har möjlighet att besvara vår enkät på den aktuella 

arbetsplatsen genom att de alla har tillgång till dator med personliga e-mailadresser inom 

kommunen. Med en kvalitativ metodik som till exempel datainsamling via intervjuer skulle vi 

inte ha möjlighet att uppnå denna undersöknings syfte. Detta på grund av att det skulle vara 

för tidskrävande att genomföra ett tillräckligt stort antal intervjuer och på grund av att vi 
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varken har den tid eller kapacitet som då skulle krävas av oss. En utgångspunkt i denna 

undersökning är nämligen att den ska vända sig till ett förhållandevis stort antal respondenter. 

4.2 Urval och urvalskriterier 
 
Denna undersökning grundas på ett slags bekvämlighetsurval som kan motiveras av att vi 

genom kontakter fått möjlighet att göra en ny undersökning utifrån befintliga enkätfrågor från 

den nämnda tidigare undersökningen. Detta bidrar till att en jämförande studie blir 

genomförbar, vilken tar sin utgångspunkt i detta att ett relativt nytt beslut tagits av politiker i 

den berörda kommunen om en rökpolicy som gäller för alla medarbetare inom kommunen 

inklusive politikerna. Vi beslutade oss således för ett bekvämlighetsurval då vi valt att rikta in 

oss på att undersöka två personalkategorier i en speciellt utvald kommun där en undersökning 

redan gjorts om rökpolicy. Vi valde ut dessa två då de representerar två olika yrkeskategorier, 

en med mesta dels tjänstemän de som arbetar i kommunhuset och en med mestadels 

lågutbildade undersköterskor och vårdbiträden, de som arbetar inom vård och omsorg. Det har 

visat sig att det förekommer mer rökning på kommunala arbetsplatser med lågutbildade än 

andra arbetsplatser och verksamheter. Enligt studier är de som mest brukar tobak kvinnor med 

en jämförelsevis låg utbildningsnivå. Detta gjorde att vi valde just verksamhetsgrenen vård 

och omsorg där de flesta har ingen utbildning eller undersköterskeutbildning. 

Bekvämlighetsurval är inte den ultimata typen av urval, men i detta fall blev det en 

nödvändighet på grund av vårt val att bara undersöka två arbetsplatser. Detta för att kunna 

göra en jämförelse och underlätta distribution av enkäten, då det finns färdiga maillistor för 

varje arbetsplats. Det skulle vara för tidskrävande att göra ett slumpmässigt urval inom hela 

kommunen och sedan maila varje person för sig, då denna studie har en begränsad tidsram. Vi 

är även medvetna om att detta med bekvämlighetsurval kan påverka generaliserbarheten och 

bortfallet. Orsaken till bortfallet kan vi inte veta. Det kan komma sig av alltifrån att de tappat 

bort sitt lösenord till mailadressen eller är borta på grund av ledighet eller sjukskrivning till att 

de inte velat delta i undersökningen.  

4.3 Tillvägagångssätt kring datainsamling 
 
Vi har haft tillgång till en tidigare undersökning om synsätt till rökpolicy bland personal i den 

aktuella kommunen, det vill säga resultatet från och variablerna i en enkät som kommunen 

gjorde år 2013. Därutöver har vi konstruerat en egen webbenkät utifrån de frågor som fanns i 

den gamla enkäten, samt gjort ett missivbrev som följde med utskicket av enkäten och som 
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bland annat innehöll information om syftet med vår undersökning och ett förtydligande till 

respondenterna om att det självklart var frivilligt att delta. När vi gjort klart webbenkäten 

innehållande 12 frågor med fasta svarsalternativ, skickades den med hjälp av nämnda 

maillista ut till samtliga anställda i kommunhuset samt inom vård och omsorg i den aktuella 

kommunen. 

4.4 Enkätkonstruktion 

 
Vi har ställt samma frågor om rökpolicy som använts i den tidigare undersökningen, men nu 

till de utvalda verksamhetsgrenarna inom kommunen. Anledningen till detta är för att dels 

kunna jämföra synsättet till rökpolicy mellan tjänstemännen i kommunhuset och personalen 

inom vård och omsorg och dels kunna jämföra våra resultat med resultaten från den tidigare 

undersökningen.  

 

Av de totalt 16 enkätfrågor som ingick i den ursprungliga enkäten har 10 valts ut i denna 

undersökning. En extra fråga om respondenternas födelseår har lagts till. Enkäten är gjord på 

det sättet att den börjar med tre frågor om kön, födelseår och arbetsplats, vilka följs av en 

fråga om chefsansvar. Därefter vidtar frågorna kring rökning och förankring av rökpolicyn. 

Dessa frågor är konstruerade på olika sätt. Synsätts- och förankringsfrågorna är flervalsfrågor 

medan vissa andra som till exempel Känner du till att det finns en policy i kommunen för 

rökning under arbetstid - rökpolicy? är enbart tvåvalsfrågor. Ett exempel på en flervalsfråga 

är Hur tycker du att rökpolicyn fungerar på din arbetsplats?. Efter det att enkäten gått ut och 

svaren började komma in fann vi att vi skulle ha velat ha  med bakgrundsvariabeln antal 

anställningsår. 

 

När vi konstruerade enkäten kunde vi inte använda oss av det system som kommunen använt 

inför den tidigare undersökningen, detta på grund av sekretess och kostnaden för att skapa 

egna licenser till oss studenter. Vi har därför konstruerat enkäten i Google formulär som är ett 

gratisprogram på internet med vilket det går att framställa enkäter, då detta är ett lätthanterligt 

och kostnadsfritt verktyg. Programmet sparar även alla svar i en Excel-liknande fil som lätt 

kan flyttas över till statistikprogrammet SPSS, vilket har varit vårt analysverktyg. 
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4.5 Distribution av enkät  
 
Som nämnts har vi distribuerat enkäten via kommunens interna mailsystem. Det totala antalet 

potentiella respondenter blev 284, varav 155 individer på kommunhuset och 129 individer 

som arbetar inom vård och omsorg. I det mail vi sänt ut har nämnda missivbrev ingått som 

text direkt i mailet, tillsammans med en länk till enkäten. Detta för att undvika att 

respondenterna skulle hoppa över eller inte se det, då det vore lätt att förbise om det skulle ha 

bifogats som ett eget dokument. Mailet har skickats till respondenterna med hjälp av en 

person som arbetar på personalkontoret och som har tillgång till alla maillistor.  

4.6 Analysmetod och variabler 
 
Vi har i vår analys använt oss av statistikprogrammet SPSS. Bland annat har vi gjort 

korstabeller, frekvenstabeller och en regressionsanalys för att kunna besvara uppsatsens 

frågeställningar. Undersökningsenheterna utgörs som nämnts av personal inom vård och 

omsorg och tjänstemännen i vår utvalda kommun. I regressionsanalysen kan vi studera hur 

förhållandet mellan olika oberoende variabler är när det gäller deras förklaringskraft med 

avseende på variansen hos den beroende variabeln: synsätt på rökning. Denna del av analysen 

är viktig för att kunna svara på den tredje frågeställningen. 

 

Beroende variabel i regressionsanalysen är alltså synsätt på rökning, vilket är en variabel som 

konstruerats utifrån två enkätfrågor. Detta beskrivs mer ingående i resultatkapitlet. Oberoende 

variabler är kön, ålder, rökare eller icke rökare och en variabel som mäter om respondenten är 

införstådd med rökpolicyn. Variablerna kön, rökare eller icke rökare och införstådd med 

rökpolicyn är på nominalskalenivå. De mäter inte något annat än huruvida respondenten är 

man eller kvinna, rökare eller icke rökare samt huruvida han eller hon är införstådd med 

rökpolicyn eller inte. Variablerna synsätt på rökning och ålder är däremot kontinuerliga. 

 

4.7 Validitet och reliabilitet 
 

Begreppet validitet beskriver ”undersökningens begreppsmässiga och teoretiska relevans, 

d.v.s. hur väl de frågor vi ställer till våra intervjupersoner ger svar på det vi vill undersöka” 

(Djurfeldt et al., 2010, s 104). Validiteten handlar alltså om huruvida vi får svar på våra 

frågeställningar och huruvida vi lyckas mäta just det som är av relevans för dessa 
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frågeställningar. I denna studie har vi använt den tidigare undersökningens enkätfrågor och 

såväl syftet som frågeställningarna i denna studie är formulerade på ett sådant sätt att den 

tidigare undersökningens enkätfrågor kan anses valida. Det kan här nämnas att vi valt bort 

vissa av den tidigare undersökningens enkätfrågor, eftersom de inte skulle ha bidragit till 

validiteten hos vår undersökning då de inte i tillräckligt hög grad berörde sådant som våra 

frågeställningar handlar om.  

 

Vi har inte gjort någon förstudie, då frågorna redan använts i en tidigare enkät som vi avsett 

att jämföra våra resultat med. En förstudie vore inför denna undersökning onödig, eftersom vi 

har behövt använda samma frågor som i den tidigare undersökningen för att kunna göra 

jämförelsen av resultaten. 

 

Reliabiliteten hos en undersökning ”avser frågornas tillförlitlighet snarare än deras relevans 

och svarar på frågan hur vi mäter” (Djurfeldt et al., 2010, s 104). Också när det gäller 

reliabiliteten anser vi oss ha kunnat tillgodose denna i och med detta att vi använt oss av 

samma sorts enkätfrågor och svarsalternativ som i den tidigare undersökningen. Vad som 

skulle kunna ha sänkt reliabiliteten är det faktum att vissa av enkätfrågorna är 

självskattningsfrågor, vilka ibland kan vara svåra att besvara på ett sanningsenligt vis. 

Exempelvis kan sådant som en respondent anser vara ”väldigt ofta” betraktas som ”inte 

särskilt ofta” av andra respondenter. Detta är en återkommande problematik när det gäller 

självrapporterade svar i enkätsammanhang. 

 

4.8 Etiska överväganden 
 
Vi har i denna studie följt Vetenskapsrådets (2002) grundläggande individskyddskrav. Dessa 

kan delas in i fyra olika huvudkrav på den forskning som utförs.  

De fyra kraven är: 

1. Informationskrav 

2. Samtyckeskrav 

3. Konfidentialitetskrav 

4. Nyttjandekrav 

 

Vid konstruerandet av vår enkät gjorde vi som nämnts även ett missivbrev som ingick i texten 
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i mailet med länken till enkäten. I det fanns en beskrivning av vilka vi är, våra 

kontaktuppgifter och syftet med studien. Detta gjorde vi i enlighet med det informationskrav 

som utgör den första regeln i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

2002, s 7).  

Vi valde att förmedla enkäten till de personer vi valt ut via kommunens interna mailsystem. 

Detta gjorde att de kunde välja själva om de ville svara eller inte på studien. Om de svarade 

på enkäten, gav de samtidigt sitt samtycke till att delta i undersökningen. Detta för att följa 

Vetenskapsrådets samtyckeskrav (Vetenskapsrådet, 2002, s 9).  

I vårt missivbrev var vi noga med att påpeka att varken vi eller någon annan skulle kunna 

härleda deras svar till just dem. Det är också bara vi två uppsatsförfattare som haft tillgång till 

svaren och ingen som känner personerna på arbetsplatserna har kunnat få tillgång till dem. 

Detta enligt Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet, 2002, s 12).  

Genom att informera om att vi endast kommer att använda det insamlade materialet i 

studiesyfte och att det inte kommer att nyttjas i syften som inte är vetenskapliga eller för 

kommersiellt bruk uppfyller vi Vetenskapsrådets nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002, s 14). 
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5. Resultat 
I denna del så presenteras resultatet ifrån enkätundersökningen. Det börjar med den 

deskriptiva statistiken och följs sedan av resultaten uppdelade efter frågeställningarna.  

5.1 Deskriptiv statistik 

 

I studien svarade 144 av totalt 284 tillfrågade individer, vilket ger en svarsfrekvens på 50,7 %.  

Respondenterna är könsmässigt fördelade på så vis att 21,5 % (31 individer) är män, medan 

77,8 % (112 individer) är kvinnor. 0,7 % (1 individ) svarade alternativet ”Annan” i enkäten. 

Med avseende på arbetsplats fördelade sig svaren på följande sätt: I kommunhuset tillfrågades 

155 individer medan 98 respondenter besvarade enkäten och inom vård och omsorg 

tillfrågades 129 individer medan 46 respondenter besvarade enkäten. 

 

Bakgrundsvariabeln födelseår fördelade sig mellan åren 1948-1994. I samband med analysen 

omvandlade vi födelseåret till åldern, på så vis att exempelvis födelseåret 1975 blev 40 år. 

Medelåldern är 45,4 år för alla respondenter, 46 år på Kommunhuset (K) och 44,2 år inom 

vård och omsorg (VoO). Tabell 1 visar hur respondenterna fördelade sig efter åldersgrupper: 

 

Ålder: Antal (n): K, VoO, Totalt Procent: 

 

21-30 

 

11, 10, 21 

 

14,6 

 

31-40 

 

25, 6, 31 

 

21,5 

 

41-50 

 

16, 12, 28 

 

19,4 

 

51-60 

 

25, 13, 38 

 

26,4 

 

61-67 

 

13, 3, 16 

 

11,1 

 

Inget svar 

 

8, 2, 10  

 

6,9 
 

 

Tabell 1. Åldersindelning för respondenterna 
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Anställningarna för respondenterna var fördelade enligt följande: 68,1 procent (98 stycken) 

arbetar på kommunhuset och 31,9 procent (46 stycken) arbetar inom vård och omsorg. I den 

tidigare studien var det 69,3 procent (97 respondenter) från kommunhuset som svarade och 

30,7 procent (43 respondenter) från vård och omsorg.  

 
 

Figur 1. Antal respondenter i procent inom 

arbetsplatserna 2015 och 2013 

 

 

På frågan om rökning fördelade sig svaren på följande sätt: 

 

I vår undersökning svarade större delen av respondenterna (89,6 %) att de inte röker. Av de 

144 respondenter som besvarade enkäten uppgav 6,3 procent att de röker dagligen och 4,2 

procent att de röker då och då. Se Figur 2 nedan. 
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Figur 2. Procentandelar dagligen rökande, 

röker då och då och icke rökande respondenter 

 

Det var inte någon stor skillnad mellan de olika arbetsplatserna när det gäller andelen rökare. I 

vår undersökning svarade 3,1 procent av respondenterna från Kommunhuset (3 respondenter) 

att de röker dagligen, 2 procent (2 respondenter) att de röker då och då och 94,9 procent (93 

respondenter) att de aldrig röker. Inom vård och omsorg svarade 13 procent (6 respondenter) 

att de röker dagligen, 8,7 procent (4 respondenter) att de röker då och då och 78,3 procent (36 

respondenter) att de aldrig röker.  

 

I den förra undersökningen var det på Kommunhuset 5,2 procent (5 respondenter) som 

svarade att de röker dagligen, 4,1 procent (4 respondenter) att de röker då och då och 90,7 

procent (88 respondenter) att de aldrig röker. Inom vård och omsorg var fördelningen sådan 

att 4,7 procent (2 respondenter) svarade att de röker dagligen, 14 procent (6 respondenter) att 

de röker då och då och 81,4 procent (35 respondenter) att de aldrig röker. 

 

Inför vår analys i SPSS kodade vi om variabeln gällande rökning och gjorde den till en 

dikotom variabel, med värdena rökare eller icke rökare. Den nya fördelningen för alla 

respondenter blev då 10,6 procent rökare och 89,4 procent icke rökare. Om vi kodar denna 

variabel på samma sätt när det gäller resultatet från den tidigare undersökningen från 2013, 

var då 10 procent rökare och 90 procent icke rökare. Se Figur 3 nedan. 
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Figur 3. Antal procent rökare och icke rökare 

 

5.2 Frågeställning 1: Hur väl förankrad är policyn bland chefer och 

medarbetare? 

 

För att kunna svara på denna frågeställning ställde vi tre specifika frågor. Den fjärde och sista 

frågan tog vi med som ett slags kontrollfråga, för att se om det upplevs fungera i verkligheten 

på det sätt som svaren på de andra frågorna antyder. För att kunna göra en jämförelse med 

resultaten från år 2013, har vi även tagit upp svaren från de respondenterna i nedanstående 

redogörelse. 

De enkätfrågor som anknyter till denna frågeställning är frågorna: 

• Känner du till att det finns en policy i kommunen för rökning under arbetstid - 

rökpolicy? 

• Känner du dig införstådd med vad rökpolicyn innebär? 

• När du började din anställning, fick du då information från din närmaste chef om 

kommunens rökpolicy samt vad policyn innebär? 

• Hur tycker du att rökpolicyn fungerar på din arbetsplats? 

 

I vår undersökning svarade 84 procent (121 av 144 respondenter) att de är medvetna om och 

känner till kommunens rökpolicy. Fördelade på arbetsplats var 78 av dessa respondenter 

anställda på kommunhuset och 43 inom vård och omsorg. Av de 16 procent (23 respondenter) 

som svarade att de inte vet om att kommunen har en rökpolicy arbetar 20 på kommunhuset 

och 3 inom vård och omsorg.  
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I undersökningen från 2013 svarade 73,7 procent (108 av 138 respondenter) att de är 

medvetna om rökpolicyn. Fördelade på arbetsplats var 70 respondenter anställda på 

kommunhuset och 38 inom vård och omsorg. Av alla 138 respondenter var det 30 

respondenter (21,7 %) som inte kände till att kommunen har en rökpolicy. 

 
 

Figur 4. Procentantal av respondenternas 

kännedom om rökpolicy 

 

När frågan delades upp i rökare och icke rökare visade svaren att alla respondenter i vår 

undersökning som röker känner till den (15 respondenter). Hos icke rökarna svarade 106 

respondenter att de känner till den och 23 respondenter att de inte gör det. Vi delade även in 

svaren utifrån kön, då det framgick att 89,3 procent av kvinnorna känner till rökpolicyn och 

att 64,5 procent av männen gör det.  

 

En ytterligare indikator för huruvida respondenterna är medvetna om rökpolicyn är frågan om 

de känner sig införstådda med vad rökpolicyn innebär. Om rökpolicyn är väl förankrad i 

organisationen torde alla respondenter som säger att de känner till den även vara väl 

införstådda med dess innebörd. På frågan om respondenterna känner sig införstådda med vad 

rökpolicyn innebär svarade totalt 66,4 procent (96 respondenter) att de är det. Detta fördelade 

sig på så sätt att 58,3 procent av dessa arbetar på kommunhuset och 41,7 procent inom vård 

och omsorg. 17,4 procent (25 respondenter) var delvis införstådda med rökpolicyn, varav 84 

procent arbetar på kommunhuset och 16 procent inom vård och omsorg. De respondenter som 

svarade att de inte var införstådda med rökpolicyn utgjorde totalt 16,0 procent (23 

respondenter) och är fördelade på så sätt att 91,3 procent av dem arbetar på kommunhuset och 
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8,7 procent inom vård och omsorg. Uppdelat på kön visar resultatet att 75,9 procent av 

kvinnorna och 36,7 procent av männen är införstådda med vad policyn innebär.  

 

I den tidigare undersökningen svarade 52,3 procent (73 av 138 respondenter) att de var helt 

införstådda med rökpolicyn, varav vilka 32,6 procent arbetade på kommunhuset och 19,6 

procent inom vård och omsorg. 30,1 procent (43 respondenter) svarade att de var delvis 

införstådda och 15,4 procent (22 respondenter) att de inte alls var det. 

  

 
 

Figur 5. Respondenternas åsikt om hur 

införstådda de är med rökpolicyn i procent 

 

På frågan om information om rökpolicyn vid anställningens början svarade 52,1 procent (75 

respondenter) att de fått informationen och 47,9 procent (69 respondenter) att de inte fått 

någon sådan information. Respondenterna som svarat att de fått informationen vid 

anställningens början var uppdelade så att 60 procent av dem arbetar på kommunhuset och 40 

procent av dem inom vård och omsorg. 55,4  procent av kvinnorna och 49,1 procent av 

männen svarade att de fått information om rökpolicyn vid anställningens början. 

 

I den tidigare undersökningen var det 37,9 procent av respondenterna som ansåg sig ha blivit 

informerade om rökpolicyn och 62,1 procent av respondenterna som inte gjorde det. Till 

denna fråga fanns även svarsalternativet vet ej, men de som valt det svarsalternativet har vi 

inte tagit med i vårt resultat. Vi har valt att fokusera på dem som svarat ja eller nej på frågan. 

Se figur 6 nedan. 
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Figur 6. Respondenters svar i procent om de 

fått information om rökpolicy vid anställning 

 

För att få ett mer lättöverskådligt resultat när det gäller frågan om hur rökpolicyn fungerar på 

arbetsplatserna, har vi kodat om svaren till tre alternativ istället för de fem svarsalternativ som 

fanns i enkäten. Vi har sammanfört de två första svarsalternativen till ett, vilket motsvarar 

uppfattningen att rökpolicyn fungerar. På samma sätt sammanförde vi svarsalternativen 

”mindre bra” och ”inte alls” till ett negativt svar. Se figur 7 och 8 för resultaten. 

 

  
 

Figur 7. Respondenternas åsikt om hur 

rökpolicyn fungerar på arbetsplatsen i procent 
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Figur 8. Respondenternas åsikt om hur 

rökpolicyn fungerar på arbetsplatsen i procent 

 

Resultatet visar att det totalt sett har skett en ökning av dem som tycker att rökpolicyn 

fungerar jämfört med år 2013. Vad som emellertid kan framhållas är att andelen svarande som 

tycker att rökpolicyn fungerar har sänkts inom vård och omsorg, med lite mer än två procent.  

41,1 procent av kvinnorna och 35,5 procent av männen svarade att rökpolicyn fungerar 

utmärkt eller bra och 33 procent av kvinnorna och 12,9 procent av männen svarade att den 

inte fungerar alls eller mindre bra. 25,9 procent av kvinnorna och 51,6 procent av männen 

hade ingen uppfattning om hur rökpolicyn fungerar på deras arbetsplats. 

 

5.3 Frågeställning 2: Har det blivit någon förändring angående synsätt på 

rökning och rökpolicy bland personalen?  

 

För att få svar på denna frågeställning om huruvida det blivit någon förändring i synsätt på 

rökning bland personalen ställde vi två frågor som ger indikationer om detta. Då vi inte har 

tillgång till resultaten för män respektive kvinnor från 2013 fokuserar vi här nedan på 

jämförelser mellan arbetsplatserna. De enkätfrågor som med avseende på denna frågeställning 

är aktuella är: 

• Hur tycker du att rökpolicyn fungerar på din arbetsplats? 
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• Vad tycker du om rökförbud på betald arbetstid? 

 

 
 

Figur 9. Respondenternas åsikt om hur 

rökpolicyn fungerar på arbetsplatsen i procent 

 
Figur 10. Respondenternas åsikt om hur 

rökpolicyn fungerar på arbetsplatsen i procent 

 

Resultatet visar på att det är färre respondenter utan någon uppfattning år 2015 än år 2013. 

Det är fler personer inom kommunhuset som tycker att rökpolicyn fungerar nu än det var år 

2013, medan andelen som tycker att den fungerar inom vård och omsorg har sjunkit.  

 

Åsikten att rökfri arbetstid är bra eller mycket bra har ökat i omfattning med flera 

procentandelar sedan år 2013. Det har medfört att både andelen respondenter som tycker att 

det är varken bra eller dåligt och andelen som tycker att det är dåligt har sjunkit. Den största 

positiva skillnaden finner vi bland anställda inom vård och omsorg.  
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Figur 11. Respondenternas åsikt om 

rökfriarbetstid i procent 

 
Figur 12. Respondenternas åsikt om 

rökfriarbetstid i procent 

5.4 Frågeställning 3: Hur betydelsefull är rökpolicyn för individens inställning till 

rökning? 
 

För att kunna göra en analys som kan ge ett svar på denna fråga ställde vi två olika frågor i 

enkäten, vilka vi sedan kodade om till en variabel. Detta blev den beroende variabeln i en 

regressionsanalys och vi gav den benämningen ”synsätt på rökning”. I frågan om hur 

rökpolicyn fungerar på arbetsplatsen är det svarsalternativ som kodats som 1 att respondenten 

tycker att rökpolicyn fungerar dåligt, medan 5 är att respondenten tycker att den fungerar 

utmärkt. Det samma gäller den andra enkätfrågan som lyder: Vad tycker du om rökförbud på 
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betald arbetstid? Där 1 är att respondenten tycker att det är mycket dåligt och 5 att det är 

mycket bra. Medelvärdet hamnar mellan 1 och 5. Den nya variabelns individuella värden 

beräknades som medelvärdet på svaren till dessa två enkätfrågor. Medelvärdet för samtliga 

respondenter när det gäller denna nya variabel var 3,7 på den 5-gradiga skalan. 

   

En regressionsanalys gjordes för att ta reda på huruvida rökpolicyn är betydelsefull som 

påverkansfaktor när det gäller synsätt på rökning. Vi valde att ta med variablerna rökare och 

icke rökare, om respondenterna var införstådda med policyn eller ej, ålder och kön. Den 

beroende variabeln var som nämnts synsätt på rökning och dess värden utgjordes av de 

medelvärden som beskrevs ovan. Variabeln införstådd var till en början en frågeställning med 

tre svars alternativ, för att använda den i vår regression valde vi att göra om den till en 

dummy variabel. Där vi delade in den i införstådd eller ej. De som var helt införstådde 

hamnade i införstådd och de som var delvis och inte införstådda hamnade i inte införstådd. 

Tabell 3 nedan visar att det inte fanns någon statistisk signifikans för variablerna ålder och 

kön som påverkansfaktorer med avseende på variansen när det gäller synsätt på rökning. 

Signifikansen för rökare/icke rökare och Införstådd med rökpolicyn var däremot inom 99 

procents nivå. Resultatet visar att de oberoende variablerna tillsammans förklarar 22.5 % av 

variansen när det gäller synsätt på rökning. Vad som har starkast påverkan på inställningen till 

rökning i denna modell är hur införstådd respondenten är med rökpolicyn. Resultaten i den 

här beskrivna regressionen återges i Tabell 3 nedan. 

 

Oberoende variabler 

 

                         Beroende variabel 

 

 Beta Sign R R square 

   0.474 0.225 

Rökare/icke rökare 0.228 0.005   

 

Införstådd 

 

0.433 

 

0.000 

  

 

Ålder 

 

0.118 

 

0.146 

  

 

Kön 

 

0.109 

 

0.200 

 

 

 

 
    Tabell 3 Resultat från regressionsanalys  
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6. Avslutande diskussion 
	  
I denna avslutande diskussionsavsnitt presenteras en redogörelse för våra diskussioner 

mellan resultat, analys och de olika kapitlen. Detta avsnitt börjar med en summering där vi 

analyserar och diskuterar resultatet kopplat till vårt syfte och våra frågeställningar. Sedan 

kommer en diskussion mellan resultat och tidigare forskning. Där resultatet analyseras och 

diskuteras i jämförelse med den tidigare forskningen. Därefter följer en diskussion mellan 

resultat och teori. Efter det följer diskussionen mellan resultat och metod. Detta avsnitt 

avslutas med implikationer för forskning och praktik. 

6.1 Summering av resultat kopplat till syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på hur rökpolicyn påverkat personalen 

inom av oss utvalda delar av en kommun, samt vilka synsätt som personalen inom de valda 

verksamhetsområdena har till policyn och i vilken utsträckning förändringar i synsätt på 

rökning som infunnit sig efter det att den nya rökpolicyn implementerats. Respondenterna i 

denna undersökning har utgjorts av tjänstemän inom den kommunala förvaltningen och 

anställda inom vård och omsorg. Dessa tre frågeställningar har undersökningen avsett att 

besvara: 

• Hur väl förankrad är policyn bland chefer och medarbetare? 

• Har det blivit någon förändring angående synsätt på rökning och rökpolicy bland 

personalen?  

• Hur betydelsefull är rökpolicyn för individens inställning till rökning? 

 

6.1.1 Frågeställning 1: Hur väl förankrad är policyn bland chefer och medarbetare? 

 

Analysen svaren från vår undersökning och dem från år 2013 tyder på att rökpolicyn är mer 

förankrad nu än den var för två år sedan. Under en tvåårsperiod tycks en svag förändring ha 

ägt rum bland chefer och medarbetare, vilken skulle kunna tolkas som att policyn är mer 

inarbetad i de undersökta delarna av verksamheten än den tidigare var. Vi kan inte med 

säkerhet uttala oss om att så är fallet, men resultaten i denna undersökning antyder att en svag 

förändring mot en starkare förankring av rökpolicyn kan ha skett. Det kan finnas andra 
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orsaker som även de kan ha påverkat resultatet, exempelvis att det är fler nyanställda som har 

svarat på enkäten än vad som var fallet vid den tidigare undersökningen. 

6.1.2 Frågeställning 2: Har det blivit någon förändring angående synsätt på rökning och 

rökpolicy bland personalen?  

 

Fler tycks känna till rökpolicyn idag, men det har dock skett en ökning av antalet individer 

som utsätts för tobaksrök. Överlag visar resultaten att rökpolicyn fungerar bättre idag inom 

kommunhuset, jämfört med vad som var fallet år 2013. Ett undantag är dock verksamheten 

vård och omsorg där rökpolicyn förefaller fungera något sämre än vad den gjorde år 2013, att 

döma av bland annat svaren på enkätfrågan om hur rökpolicyn upplevs fungera på den egna 

arbetsplatsen. Svaren på frågan om vad respondenterna tycker om rökfri arbetstid visar att en 

positiv inställning till rökfri arbetstid har ökat bland respondenterna med flera procentenheter 

sedan 2013. Totalt har det inom båda verksamheterna varit en ökning av andelen respondenter 

som tycker att det är mycket bra med rökfri arbetstid på över 10 procent. Inom kommunhuset 

var ökningen på cirka 9 procent, medan den inom vård och omsorg var så hög som 21 

procent. Här är det intressant då den allmänna åsikten som vi känner till om policys hos de 

som arbetar inom vård och omsorg är väldigt negativ. Detta ser vi som en trend vändare där 

de kan ha blivit mer positiva till detta. 

6.1.3 Frågeställning 3: Hur betydelsefull är rökpolicyn för individens inställning till 

rökning? 

 

Regressionsanalysen visar att av de oberoende variablerna rökare, införstådd med rökpolicyn, 

ålder och kön så är variabeln införstådd med rökpolicyn den största påverkansfaktorn när det 

gäller synsätt på rökning. Detta resultat var också statistiskt signifikant på 1 %-nivån. Detta 

att vara införstådd med rökpolicyn är således mer betydelsefullt för respondentens inställning 

till rökning än om han eller hon är rökare eller inte. Likaså är införståddhet med rökpolicyn 

mer betydelsefullt för inställningen till rökning än vad respondentens ålder och kön är. Detta i 

sig antyder att rökpolicyn blivit förhållandevis väl förankrad bland de anställda inom 

kommunen. Detta är svårt att dra några starka samband då det skulle ha kunna bli ett 

annorlunda resultat om andra variabler användes. 

 

Resultaten i denna undersökning visar sammanfattningsvis att en minskning av antalet rökare 

som arbetar på kommunhuset har skett sedan 2013. Inom vård och omsorg visar resultaten 
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däremot en ökning av antal rökare från 4,7 procent till 13 procent. Den stora ökningen kan i 

och för sig komma sig av att det är andra respondenter som svarade på enkäten än föregående 

undersökning. Här är det inga förvånande resultat då det är en uppfattning som finns hos viss 

Resultaten visar dock att andelen respondenter som utsätts för daglig tobaksrök har ökat, även 

om skillnaden inte är nämnvärt stor från kommunens egna tidigare undersökning. Det har 

skett en ökning av kännedom om rökpolicyn som visar att både anställda i verksamheten på 

kommunhuset och inom vård och omsorg har större kännedom om rökpolicyn och dess 

innehåll än vad som var fallet år 2013. Andelen respondenter som hade kännedom om 

rökpolicyn och dess innebörd var då lägre. Likaså har en ökning av andelen respondenter som 

blivit informerade om rökpolicyn vid anställningens början skett sedan år 2013. Detta antyder 

att kommunen nu möjligtvis arbetat mer med att ge anställda information om rökpolicyn och 

detta kan utgöra en del av anställningsförfarandet. 

 

Andelen respondenter som svarat att de känner sig införstådda med innebörden av rökpolicyn 

har i vår undersökning ökat jämfört med resultatet från undersökningen år 2013. Vad gäller 

resultaten gällande hur rökpolicyn anses fungera inom vård och omsorg visar emellertid dessa 

resultat att rökpolicyn tycks ha fungerat bättre inom denna verksamhetsgren år 2013 än idag. I 

kommunhuset har det däremot skett en ökning av andelen respondenter som anser att 

rökpolicyn fungerar bra sedan undersökningsåret 2013. Det är också fler respondenter inom 

båda verksamheterna som idag anser att rökfri arbetstid är mycket bra. Ett resultat som något 

komplicerar den bild som här framträder är att en större andel respondenter tycks utsättas för 

tobaksrök idag än år 2013, trots att det idag är fler som har kännedom om rökpolicyn idag än 

vad som var fallet då. Beträffande verksamhetsgrenen vård och omsorg förefaller som nämnts 

rökpolicyn enligt respondenterna fungera något sämre idag än för två år sedan, men samtidigt 

förefaller fler vara positiva till en rökfri arbetstid idag än vad som var fallet då. Bland 

kommunhusets personal finner vi en ökning sedan år 2013 både av andelen respondenter som 

anser att rökpolicyn fungerar och av andelen positivt inställda till att ha rökfri arbetstid.  

6.2 Diskussion av resultat i relation till tidigare forskning  
 

I vår första frågeställning om hur väl förankrad policyn är bland chefer och medarbetare 

visade resultatet en något förbättrad förankring av rökpolicyn. Detta överensstämmer med vad 

som sägs om hälsa i tidigare forskning, där Åkerlind et al. (2013) förklarar att tidigare 

forskning visar på att det är av stor strategisk vikt ur arbetsgivarsynpunkt att främja god hälsa 
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bland personalen. Våra resultat kan tolkas som att kommunen i dag tycks arbeta mer 

strategiskt och fokuserat med rökpolicyn och hälsoarbetet överlag än vid den tidigare 

undersökningen. Detta skulle kunna leda till en förbättring av hälsan hos de anställda och 

lägre sjuktal, då tidigare studier (t.ex. Åkerlind et al., 2013) gjort gällande att de som leder 

verksamheten har en stark påverkan på de anställdas hälsa. 

 

Våra resultat tyder på att en ökad förankring har skett rörande rökpolicyn inom kommunhuset, 

vilket skulle kunna sägas överensstämma med vad WHO (2007) gör gällande om att det sker 

positiva effekter när beslut om rökfria arbetsplatser fattas. Däremot visar våra resultat att det 

inom verksamheten vård och omsorg tvärtom tycks ha skett en försämrad förankring av 

rökpolicyn under de senaste två åren. En förklaring till den här diskrepansen mellan de två 

verksamhetsgrenarna skulle kunna vara att de flesta rökarna återfinns inom vård och omsorg. 

Så till vida överensstämmer vårt resultat med vad Statens folkhälsoinstitut (2010a) visat om 

att de arbetsplatser där det brukas mest tobak är de kommunala verksamheterna, där det också 

är flest kvinnor som arbetar.  

 

Viss forskning har som nämnts gjort gällande att policydokument som t.ex. formell rökpolicy 

inte har någon nämnvärd effekt (Åkerlind et al., 2013). Det verkar dock som att fler tidigare 

studier snarare ger belägg för rökpolicyns positiva effekter och resultatet från denna 

undersökning kan sägas ligga i linje med de studierna. 

 

Våra resultat har visat att fler respondenter känner till rökpolicyn idag men också att fler av 

dem utsätts för tobaksrök och tobakslukt under arbetstid. I kommunhuset har en förändring 

skett i riktning mot en mer positiv inställning till rökförbud. Inom verksamheten vård och 

omsorg är inställningen till rökförbud däremot något mer negativ än vad som var fallet i den 

tidigare undersökningen. Fallin et al. (2011) menar att inrättande av rökpolicy kan vara en 

effektiv åtgärd för att minska passiv rökning bland personal och därmed minska risken för 

allvarliga sjukdomar. Resultatet i vår undersökning tyder på att kommunen inte riktigt har 

lyckats förankra rökpolicyn i alla kommunens verksamheter som till exempel 

verksamhetsgrenen vård och omsorg. 

 

Resultaten i denna undersökning tyder på att ju mer personalen är införstådd med rökpolicyn, 

desto mer positivt synsätt personalen vad gäller rökpolicyn. Detta kan jämföras med vad 

Halpern och Taylor (2009) nämner om att personal idag är mer införstådd med hälsoaspekter 
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och har en större medvetenhet i frågor som gäller den egna hälsan. I likhet med vad Halpern 

och Taylor gör gällande tyder vårt resultat på att personalen har en större förståelse för vad 

rökning gör för deras hälsa och det torde i sin tur medföra att de även har en större tilltro till 

rökpolicyn. Resultatet visar på att kommunen i arbetet med rökpolicyn borde lägga stort fokus 

på att kommunicera ut rökpolicyn bättre, i syfte att åstadkomma att fler arbetsgrupper och 

verksamheter blir införstådda med rökpolicyn. 

6.3 Diskussion av resultat i relation till teori  
 

Utifrån vad Brunsson och Olsen (1990) tar upp om att den formella och informella strukturen 

inom organisationer ofta löskopplas från varandra vilket leder till att vissa beslut som fattas i 

organisationen endast är av formell karaktär, ville vi se om rökpolicyn bara är förankrad i den 

formella strukturen eller om den är förankrad i hela verksamheten. Vårt resultat tyder på att 

rökpolicyn är förankrad inte bara i den formella delen av kommunens verksamhet utan även i 

den mer informella strukturen. 

 

Vidare beskriver Brunsson och Olsen (1990, s 12) att den formella delen tenderar att fokusera 

vissa typer av målsättningar som har att göra med den yttre bilden av verksamheten och vi vill 

här göra gällande att rökpolicyn då inte enbart syftar till denna typ av yttre mål. Vi kan 

visserligen enbart uttala oss om verksamheten inom kommunhuset och inom vård och 

omsorg, eftersom vi avgränsat vår undersökning till just dessa två delar av kommunen. Det 

faktum att resultatet pekar på en starkare förankring av rökpolicyn hos personalen som helhet 

idag än för två år sedan, antyder att en fortlöpande förankring av rökpolicyn äger rum inom 

kommunens inre verksamhet, eller – för att utgå från det institutionella perspektivet – den mer 

informella delen av verksamheten. 

 

Detta tyder emellertid på att – återigen för att utgå från det institutionella perspektivet – det i 

det här fallet inte tycks föreligga någon löskoppling mellan den formella och informella delen 

av organisationen, i och med att det tycks försiggå en förankring av rökpolicyn både i 

kommunhuset och inom vård och omsorg. Detta skulle då tyda på att införandet av rökpolicyn 

samt beslutet om rökfria arbetsplatser inte endast utgått från omgivningens krav, vilket är vad 

som lyfts fram inom institutionell teori. Här avviker således vårt resultat i viss mån från vad 

den institutionella teorin gör gällande. 
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Det skulle också kunna vara på det sättet att beslut är tagna i enlighet med de trender och 

värderingar som är aktuella för tillfället. Brunsson och Olsen (1990, s 19) hävdar att 

verksamheter värderas utifrån olika kriterier, vilket för vår tanke till att det idag finns – utifrån 

vad forskning visat – en större medvetenhet hos individer om deras hälsa och om farorna 

förknippade med rökning. Denna ökade medvetenhet om hälsans betydelse skulle således 

ändå kunna vara en ”signal” från omvärlden – i enlighet med vad den institutionella teorin 

säger – som kommunens inrättande av rökfria arbetsplatser skulle kunna ses som ett svar på. 

 

Utifrån vad Brunsson och Olsen (1990) framhåller om omgivningens påverkan, kan vi tolka 

resultaten i denna undersökning som att det så att säga sker en spegling av samhällets syn på 

rökning i den kommunala verksamheten. Då kommunen är en offentlig organisation och då en 

förankring av rökpolicyn tycks ske inom många olika slags delar av organisationen, skulle 

detta således kunna tyda på att kommunen vinner legitimitet genom beslutet om rökpolicyn i 

det att detta är i linje med rådande värderingar i dess omvärld. 

 

Alvesson och Sveningsson (2007) förklarar att normativ styrning inom en organisation bland 

annat kan bestå i att personalen får sätta sig in i policydokument av olika slag och genom att 

exempelvis vid arbetsplatsmöten arbeta med sådana policys. Det slags normativ styrning som 

benämns socialisation handlar däremot om att få normerna att genomsyra det dagliga arbetet, 

vilket skulle kunna vara fallet när det gäller att – för att anknyta detta resonemang till 

föreliggande studie – få personalen att bli införstådd med rökpolicyn. 

  

Den i denna undersökning påvisade tendensen till minskad förankring av rökpolicyn inom 

verksamhetsgrenen vård och omsorg antyder faktiskt en förekomst av löskoppling inom 

organisationen, så till vida att verksamheten inom vård och omsorg torde till sitt innehåll vara 

mer skild från den formella strukturen i kommunen än vad verksamheten i kommunhuset är. 

Alvesson och Sveningsson (2007) nämner att det är viktigt att personalen i olika delar av 

organisationen bör ha likartade synsätt för att uppnå en effektivitet i organisationens 

måluppfyllelse. Tendensen till minskad förankring inom vård och omsorg kan ses i ljuset av 

detta. En förklaring till den observerade skillnaden i förankring av rökpolicyn mellan vård och 

omsorg och kommunhuset kan vara att tjänstemännen på kommunhuset mer aktivt än 

kommunens övriga medarbetare har arbetat med att implementera policyn bland personalen. 

Detta skulle i sin tur kunna tyda på att en viss grad av lös koppling finns inom kommunen, då 
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en skillnad i synsätt mellan olika delar av dess personal uppenbarligen föreligger trots att alla 

verksamheter har involverats i implementeringen av rökpolicyn.  

 

Regressionsanalysens antydde att ju mer införstådd medarbetare är med rökpolicyn, desto mer 

positivt synsätt har till rökpolicy och till beslutet om rökfri arbetsplats. Vårt resultat härvidlag 

kan kopplas till vad Alvesson och Sveningsson (2007) framhåller om normativ styrning i 

rekryteringsfasen. Det kan vara av stor vikt för ledningen att exempelvis vid nyanställningar 

få de nya medarbetarna att bli införstådda med rökpolicyn och dess betydelse. Förankringen 

kan på detta sätt öka och därmed det ur ledningens perspektiv önskvärda synsättet på rökning. 

Den fortlöpande strävan att få personal införstådd med rökpolicyn skulle även kunna ske i och 

genom den socialisering som Alvesson och Svenningsson (2007) nämner. Implementerandet 

av rökpolicyn skulle i det senare fallet ske inom verksamhetens informella struktur, vilket 

torde lämpa sig särskilt väl inom verksamhetsgrenen vård och omsorg då resultaten för den 

personalgruppen visade på en minskning vad gäller information om rökpolicyn i 

rekryteringsfasen. Det visade sig inte ha skett någon sådan minskning inom verksamheten i 

kommunhuset. Emellertid går det inte att dra för stora slutsatser om denna olikhet mellan 

verksamhetsgrenarna, då det kan vara olika respondenter som svarat i undersökningarna. 

 

Vår analys visade att faktorn ”införstådd med rökpolicyn” var den starkaste faktorn för ett 

positivt synsätt gällande rökpolicyn och beslutet om en rökfri arbetstid. Detta skulle kunna 

innebära att om kommunen arbetar aktivt med policydokument i den dagliga verksamheten, 

så kan det över tid leda till uppkomsten av invanda mönster och bli till personalens sätt att 

tänka. På detta sätt skulle den önskvärda likheten mellan olika delar av personalen inom 

kommunen (jfr. Alvesson & Sveningsson, 2007) vad gäller synsätt på exempelvis rökpolicyn 

kunna uppkomma. Det skulle kunna vara så att en sådan förankringsprocess har påbörjats 

under den tvåårsperiod som har förflutit mellan de två undersökningarna. 

6.4 Diskussion av resultat i relation till metod 
 

För att kunna svara på våra frågeställningar och kunna analysera svaren på lämpligt sätt valde 

vi att använda oss av en kvantitativ metod.  Med avseende på vårt syfte behövde vi få svar 

från många respondenter, varför en kvantitativ metodik framstod som lämplig. Detta hade vi 

inte kunnat få om vi använt oss av någon kvalitativ datainsamlingsmetod som exempelvis 

intervjuer eller observationer. Vid intervjuer hade vi fått en djupare insyn om respondentens 
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åsikter kring våra frågeställningar, men vi skulle inte kunna generalisera resultaten på något 

sätt. Vid en observationsstudie skulle vi kunnat se hur rökpolicyn fungerar i verkligheten, 

men det skulle vara svårt att få reda på hur respondenterna känner och tycker kring 

frågeställningarna. I och med att vi valde en kvantitativ metodik och enkät som 

datainsamlingsmetod kunde vi få en inblick i vad populationen, i detta fall de anställda inom 

den valda kommunen, har för åsikter om våra frågeställningar. Genom denna metod har vi fått 

ett förhållandevis stort antal svar som har hjälpt oss att besvara uppsatsens frågeställningar.  

 

Vad som kan ha minskat resultatens trovärdighet är detta att vi gjorde ett bekvämlighetsurval, 

delvis på grund av tidsbrist och delvis på grund av att vi därmed kunde få tillfälle att göra 

vissa jämförande analyser från en tidigare undersökning. Vi valde ut vilka enheter inom 

kommunen som skulle svara på vår enkät, men vi kunde därefter inte styra vilka som svarade 

på den. Det vi hade med i tanken när vi valde dessa var att en arbetsplats består till mesta 

delen av tjänstemän och den andra består till mesta delen av lågavlönade och lågutbildade 

personer. Resultatet hade kunnat bli annorlunda om vi valt att besöka arbetsplatserna för att 

där dela ut en pappersenkät, vilket möjligen kunde ha fått fler respondenter att svara. Vidare 

märkte vi efter det att datainsamlingen slutförts att vi saknade variabeln anställningstid, vilken 

hade kunnat läggas till i vår egen enkät som en intressant bakgrundsvariabel. Vi valde som 

nämnts att göra en webbenkät och skicka ut den till respondenterna via deras arbetsmail, 

vilket var tidsbesparande jämfört med om vi hade delat ut pappersenkäter på arbetsplatserna.  

 

Vi valde att använda den enkät som fanns sedan tidigare för att kunna besvara 

frågeställningen om hur väl förankrad policyn är bland chefer och medarbetare. Detta för att 

kunna jämföra de svar vi fick med föregående studies resultat. Det hade förvisso gått att 

besvara denna frågeställning också med egna frågor, men då skulle samtidigt möjligheten att 

göra jämförelser mellan de två undersökningarna försvinna. Sådant som saknades i den gamla 

enkäten var variablerna kön, ålder och rökare/icke rökare. Hade dessa variabler funnits med i 

den gamla enkäten hade vi kunnat göra fler jämförelser mellan undersökningarna, exempelvis 

beträffande vilken den viktigaste variabeln för rökpolicyns förankring förefaller vara. Här 

hade även variabeln anställningsår varit intressant, då en av frågorna var om respondenterna 

fått information vid anställningens början. Det hade varit intressant att se om de som 

anställdes nyligen fått sådan information, då detta är en sak som ska tas upp vid 

introduktionen. Här undersökte vi i stället om det fanns en skillnad när det gäller huruvida 

informationen framfördes eller inte beroende på om respondenten började sin anställning på 
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kommunhuset eller inom vård och omsorg. Valet av att använda den redan gamla enkäten 

stärker inte desto mindre validiteten och reliabiliteten hos vårt resultat, då enkäten redan har 

prövats och frågorna har visat sig fungera. Detta har också gjort det möjligt att observera 

eventuella förändringar i respondenternas tankesätt över tid. 

 

Svaret på frågeställningen om det blivit någon förändring angående synsätt på rökning och 

rökpolicy bland personalen kräver att en jämförelse över tid låter sig göras och för detta 

ändamål valde vi att använda oss av den gamla enkäten från 2013. Vi valde för denna 

frågeställning att använda de två enkätfrågorna Hur tycker du att rökpolicyn fungerar på din 

arbetsplats? och Vad tycker du om rökförbud på betald arbetstid?. Detta för att dessa två 

frågor handlar om vilket synsätt och inställning respondenterna har mot rökning och 

rökpolicy. Genom att ställa frågan om hur rökpolicyn fungerar på arbetsplatsen kunde en 

jämförelse göras mellan hur det såg ut år 2013 – d.v.s. innan rökpolicyn togs som beslut i 

kommunfullmäktige – och nu år 2015 då rökpolicyn inrättats. Ett sätt att få svar gällande 

synsätt på rökning var att ställa frågan om hur deras inställning till rökning under arbetstid såg 

ut. Då det var liten del av respondenterna som var rökare, valde vi även  att använda 

arbetsplats och kön som variabler i vår analys av svaren på frågorna. Här kunde vi inte heller 

göra jämförelsen annat än utifrån arbetsplats, då vi inte fått tillgång till de gamla data 

angående fördelning av ålder och kön. 

 

Vad gäller frågeställningen om hur betydelsefull rökpolicyn är för individens inställning till 

rökning och rökpolicy valde vi att använda oss av två av våra flervalsfrågor och göra ett 

medelvärde på dessa. Vi använde oss då av enkätfrågorna Hur tycker du att rökpolicyn 

fungerar på din arbetsplats? och den andra frågan var Vad tycker du om rökförbud på betald 

arbetstid?. Vi valde att göra om dessa till en fråga som vi kallade för ”synsätt på rökning”. 

Det har varit av intresse att inom ramen för en linjär regressionsanalys förhållandet mellan att 

vara införstådd med rökpolicyns innebörd och det synsätt som respondenter har på rökning. 

Den kausala modell som denna regressionsanalys utgår från är naturligtvis inte den enda 

tänkbara. Vi skulle även kunna ha valt att studera olika påverkansfaktorers betydelse för 

exempelvis huruvida respondenter är rökare eller inte. Den sistnämnda variabeln skulle då ha 

fått utgöra beroende variabel i så fall och det hade då blivit aktuellt att göra någon form av 

logistisk regressionsanalys. Hade vi gjort egna frågor till enkäten, skulle vi ha kunnat utforma 

fler frågor som direkt riktade sig till denna frågeställning.  
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6.5 Implikationer för forskning och praktik 
 

En slutsats vi kan dra i denna undersökning är att om en organisation arbetar mycket med 

exempelvis rökpolicy, så kan ett med en sådan policy överensstämmande synsätt bland 

personalen lättare implementeras i organisationen. Detta kan ske genom att policyn som i 

detta fall blir tagen på kommunfullmäktigenivå för att därigenom bli ett starkare dokument. 

På detta sätt kan arbetsgivaren trycka på att det är ett viktigt dokument som är gällande för 

alla som arbetar inom organisationen. Det kan även ske genom att den arbetas med på 

arbetsplatsträffar och dylikt. Då blir det en naturlig del för arbetarna i sitt dagliga arbete och 

blir inte liggandes bortglömd i en pärm på ett kontor. Vi har även i denna undersökning 

kunnat visa att det är hur införstådd en medarbetare är med rökpolicyn som gör vilken syn han 

eller hon har på rökning i allmänhet. Där det visade sig bland annat att desto mer införstådd 

en respondent var med rökpolicyn desto mer positiv var hen till rökfriarbetstid. Dessutom har 

vi kommit fram till att i denna organisation så är rökpolicyn både löst kopplad till den 

informella strukturen, vilket av förklarliga skäl dock inte framstår så tydligt när det gäller 

verksamheten i kommunhuset. Något som det skulle vara intressant att göra en större 

undersökning om är hur en organisation på bästa sätt ska göra för att implementera olika 

policydokument i organisationen. Detta skulle kunna studeras genom en större 

enkätundersökning, men även genom intervjuer av olika slag. Det skulle även vara intressant 

att annars göra en kvalitativ undersökning om varför det är olika inom organisationen när det 

gäller hur förankrad policyn är. Likaså vore det intressant att göra en jämförelse av samma 

slag som gjorts i denna uppsats mellan en privat organisation och en offentlig organisation. 

Hur arbetar de på olika sätt för att implementera olika policydokument och skiljer sig deras 

tillvägagångssätt åt? Vilket sätt är bäst för att lyckas i sina försök att upp nå bästa tänkbara 

resultat. Skiljer sig detta beroende på vilken sorts organisation det är.  
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Bilagor: 

Bilaga 1: Missivbrev 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Program med inriktning mot personal- och 

arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet.  I vårt examensarbete har vi har valt att fördjupa oss i 

rökpolicyns betydelse för en organisation. 

Syftet med denna studie är att se om rökpolicyn har någon påverkan på en organisations 

kärnverksamhet. Vi vill även undersöka individers attityd till rökpolicyn.  

I arbetet med detta skulle vi behöva er hjälp för att få reda på er erfarenhet och era åsikter i 

detta.  

Enkäten innehåller 11 stycken frågor och tar ca 5-7 min att svara på och består av dels frågor 

där du klickar för ett alternativ som passar dig bäst och även en fråga där du kan fylla i flera 

olika alternativ. 

Denna enkät är anonym och vi kommer inte att kunna se vem som har svarat vad. Vi följer 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket för dig innebär att det är frivilligt att delta 

i denna enkät och att du kan avbryta din medverkan när du vill. 

 

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta någon av oss eller vår handledare för 

vidare information. 

Stort tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Jenny Axebäck 072-3281898 (jenny.axeback.5186@student.uu.se)  

Jenny Illerbrand 073-6990401 (jenny.illerbrand.7490@student.uu.se)  

Thomas Öst (thomas.ost@uadm.uu.se)  
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Bilaga 2: Enkät rökpolicy 
 

*Obligatorisk 

1. Är du? * 

Endast ett svar 

o  Kvinna  

o  Man  

o  Annan  

2. Födelseår  

 

3. På vilken arbetsplats har du din huvudsakliga anställning? * 

Endast ett svar 

o  Kommunhuset  

o  Vård och omsorg (Estrids gård, hemtjänst, rehab, hjälpmedel, anhörigstöd)  

4. Har du en anställning som chef med personalansvar? * 

Endast ett svar 

o  Ja  

o  Nej  

5. Röker du? * 

Endast ett svar 

o  Ja, dagligen  

o  Ja, då och då  

o  Nej  
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6. Besväras du på något sätt av tobaksrök på arbetstid? * 

Flera alternativ kan anges 

o  Ja, lukten är obehaglig  

o  Ja, av röklukt i kläderna eller liknande  

o  Ja, oroar mig för hälsoriskerna  

o  Ja, mår dåligt av rök, till exempel allergi, huvudvärk  

o  Nej, besväras inte  

o  Nej, utsätts inte för tobaksrök under arbetstid  

7. Utsätts du för tobaksrök/röklukt under den tid du är på arbetet? * 

Endast ett svar 

o  Ja, i stort sett dagligen  

o  Ja, då och då  

o  Nej  

8. Känner du till att det finns en policy i kommunen för rökning under arbetstid - 

rökpolicy? * 

Endast ett svar 

o  Ja  

o  Nej  

9. När du började din anställning i Knivsta kommun, fick du då information från din 

närmaste chef om kommunens rökpolicy samt vad policyn innebär? * 

Endast ett svar 

o  Ja  

o  Nej  

 

 



	   54	  

10. Känner du dig införstådd med vad rökpolicyn innebär? * 

Endast ett svar 

o  Ja, helt införstådd  

o  Delvis införstådd  

o  Inte alls införstådd  

11. Hur tycker du att rökpolicyn fungerar på din arbetsplats? * 

Endast ett svar 

o  Utmärkt, kollegor följer beslutet om rökfri arbetstid  

o  Bra, kollegor följer beslutet i princip jämt  

o  Mindre bra, kollegor följer inte beslutet till fullo  

o  Inte alls, kollegor röker regelbundet på arbetstid  

o  Ingen uppfattning  

12. Vad tycker du om rökförbud på betald arbetstid? * 

Endast ett svar 

o  Mycket bra  

o  Bra  

o  Varken bra eller dåligt  

o  Dåligt  

o  Mycket dåligt  

o  Alternativ 1  

 Skicka aldrig lösenord med Google Formulär 

Tillhandahålls av  

Google Formulär 

 

 

 


